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 هدي خر اجلـوئز يفط   افـبل هدي بوب

 قمغم ُمِمتٛمال إُمؿ، ؾم٤مئر هلدي خم٤مًمٗم٤م اهلدي ظمػم اجلٜم٤مئز ذمط   هديف يم٤من

 أهٚمف إمم اإلطم٤ًمن وقمغم ُمٕم٤مده، ويقم ىمؼمه، ذم يٜمٗمٕمف سمام وُمٕم٤مُمٚمتف ًمٚمٛمٞم٧م، اإلطم٤ًمن

 اجلٜم٤مئز، ذم هديف ُمـ ويم٤من اعمٞم٧م، سمف يٕم٤مُمؾ ومٞمام احلل، قمٌقدي٦م إىم٤مُم٦م وقمغم وأىم٤مرسمف،

 اعمٞم٧م، إمم واإلطم٤ًمن آطمقال أيمٛمؾ قمغم وشمٕم٤مزم شم٤ٌمرك ًمٚمرب اًمٕمٌقدي٦م إىم٤مُم٦م

ًمف أطمًـ قمغم اهلل إمم ودمٝمٞمزه  صٗمقوم٤م أصح٤مسمف ووىمقف ووىمقومف، وأومْمٚمٝم٤م، أطمقا

 سملم اعمٌم صمؿ قمٜمف، وزواًمتج٤م واًمرمح٦م، اعمٖمٗمرة وي٠ًمخقٟمف ًمف ويًتٖمٗمرون اهلل، حيٛمدون

 ًمف ؾم٤مئٚملم ىمؼمه، قمغم يديف سملم وأصح٤مسمف هق ي٘مقم صمؿ طمٗمرشمف، يقدقمقه أن إمم يديف

 .إًمٞمف يم٤من ُم٤م أطمقج اًمتثٌٞم٧م

 احلل يتٕم٤مهد يمام ًمف، واًمدقم٤مء قمٚمٞمف، واًمًالم ىمؼمه، إمم سم٤مًمزي٤مرة يتٕم٤مهده صمؿ

 .اًمدٟمٞم٤م دار ذم ص٤مطمٌف

 وأُمر واًمتقسم٦م، سم٤مًمقصٞم٦م وأُمره أظمرة، وشمذيمػمه ُمروف ذم شمٕم٤مهده ذًمؽ، وم٠مول

 .يمالُمف آظمر ًمتٙمقن اهلل إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة سمتٚم٘مٞمٜمف طميه ُمـ

 اخلدود، ًمٓمؿ ُمـ واًمٜمِمقر، سم٤مًمٌٕم٨م شم١مُمـ ٓ اًمتل آُمؿ قم٤مدة قمـ اًمٜمٝمل صمؿ

 .ذًمؽ وشمقاسمع واًمذ٤مطم٦م سم٤مًمٜمدب اًمّمقت ورومع اًمرؤوس، وطمٚمؼ اًمثٞم٤مب، وؿمؼ

 يٗمٕمؾ ويم٤من اًم٘مٚم٥م، وطمزن ُمٕمف، صقت ٓ اًمذي واًمٌٙم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م، اخلِمقع وؾمـ

 ش.اًمرب يريض ُم٤م إٓ ٟم٘مقل وٓ اًم٘مٚم٥م، وحيزن اًمٕملم، شمدُمع: »وي٘مقل ذًمؽ،

 ًمدُمع ُمٜم٤مومٞم٤م ذًمؽ يٙمـ ومل اهلل، قمـ واًمرى وآؾمؽمضم٤مع، احلٛمد ُٕمتف وؾمـ

 وسمٙمك محدا، ًمف وأقمٔمٛمٝمؿ ىمْم٤مئف ذم اخلٚمؼ أرى يم٤من وًمذًمؽ اًم٘مٚم٥م، وطمزن اًمٕملم،

 ممتغم واًم٘مٚم٥م قمٚمٞمف، ورىم٦م ًمٚمقًمد، ورمح٦م ُمٜمف رأوم٦م إسمراهٞمؿ، اسمٜمف ُم٤مت يقم ذًمؽ ُمع

 .ومحده سمذيمره ُمِمتٖمؾ واًمٚم٤ًمن وؿمٙمره، قمزوضمؾ اهلل قمـ سم٤مًمرى

 [.7-6 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم] 
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 اجلـوئز يفط   هديف ظـ افبعد ـؾ بعقديـ افققم افـوس مـ ـثر

 وُمٜمٝم٤م يمٚمٝم٤م، اًمٕم٤ٌمدات ذمط   هديف قمـ اًمٌٕمد يمؾ سمٕمٞمديـ اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

ومٝمؿ سم٥ًٌمش اجلٜم٤مئز»  واًمًٜم٦م، احلدي٨م قمٚمؿ ؾمٞمام وٓ اًمٕمٚمؿ، دراؾم٦م قمـ اٟمٍما

 .اح٤مل جلٛمع واًمٕمٛمؾ اح٤مدي٦م، اًمٕمٚمقم قمغم واٟمٙم٤ٌمهبؿ

 [.11 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم] 



 على جيب ما كتاب

 1 املوت مرض املريض

                                                           

 ش.11-7 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 ؿدره، ظذ ويصز اهلل، بؼضوء يرىض أن ادريض ظذ جيى

 بربف افظـ وحيسـ

 ذًمؽ سمرسمف، اًمٔمـ وحيًـ ىمدره، قمغم ويّمؼم اهلل، سم٘مْم٤مء يرى أن اعمريض قمغم

 ذاك وًمٞمس ظمػم، يمٚمف أُمره إن اعم١مُمـ، ُٕمر قمج٤ٌم: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ًمف، ظمػم

ء أص٤مسمتف إن ًمٚمٛم١مُمـ، إٓ ٕطمد ء أص٤مسمتف وإن ًمف، ظمػما  ومٙم٤من ؿمٙمر ها  صؼم ضا

 ش.ًمف ظمػما  ومٙم٤من

 ش. شمٕم٤ممم سم٤مهلل اًمٔمـ حيًـ وهق إٓ أطمديمؿ يٛمقشمـ ٓ: »ط وىم٤مل

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 وافرجوء اخلقف بغ يؽقن أن ادريض ظذ يـبغل

 ذٟمقسمف، قمغم اهلل قم٘م٤مب خي٤مف واًمرضم٤مء، اخلقف سملم يٙمقن أن قمٚمٞمف ويٜمٌٖمل

: وم٘م٤مل» سم٤معمقت، وهق ؿم٤مب قمغم دظمؾط   اًمٜمٌل أن: أنس حلدي٨م رسمف، رمح٦م ويرضمق

 رؾمقل وم٘م٤مل ذٟمقيب، أظم٤مف وإين اهلل، أرضمق إين اهلل ي٤مرؾمقل واهلل: ىم٤مل دمدك؟ يمٞمػ

 يرضمق، ُم٤م اهلل أقمٓم٤مه إٓ اعمقـمـ، هذا ُمثؾ ذم قمٌد ىمٚم٥م ذم جيتٛمٕم٤من ٓ: ط اهلل

 ش.خي٤مف مم٤م وأُمٜمف

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادقت متـل حرمي

 ريض اًمٗمْمؾ أم حلدي٨م اعمقت، يتٛمٜمك أن ًمف جيقز ومال اعمرض، سمف اؿمتد وُمٝمام

 ومتٛمٜمك يِمتٙمل، اهلل رؾمقل قمؿ وقم٤ٌمس قمٚمٞمٝمؿ، دظمؾط   اهلل رؾمقل أن: قمٜمٝم٤م اهلل

 يمٜم٧م إن وم٢مٟمؽ اعمقت، شمتٛمـ ٓ! قمؿ ي٤م: »ط اهلل رؾمقل ًمف وم٘م٤مل اعمقت، قم٤ٌمس

 شم١مظمر وم٠من ُمًٞمئ٤م يمٜم٧م وإن ًمؽ، ظمػم إطم٤ًمٟمؽ إمم إطم٤ًمٟم٤م شمزداد شم١مظمر وم٠من حمًٜم٤م،

 ش.اعمقت ومالشمتٛمـ ًمؽ، ظمػم إؾم٤مءشمؽ ُمـ ومتًتٕمت٥م
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 إذا وشمقومٜمل: زم ظمػما  احلٞم٤مة يم٤مٟم٧م ُم٤م أطمٞمٜمل مهللا: ومٚمٞم٘مؾ وم٤مقمال سمد ٓ يم٤من وم٢من»

 ش. زم ظمػما  اًمقوم٤مة يم٤مٟم٧م

 [11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 تديـًو ادقت متـل جقاز

: ومٞم٘مقل اًمرضمؾ، سم٘مؼم اًمرضمؾ يٛمر طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.وضمؾ قمز اهلل ًم٘م٤مء طم٥م سمف ُم٤م ُمٙم٤مٟمف ًمٞمتٜمل ي٤م

 ذم وطم٤ٌم اهلل إمم وشم٘مرسم٤م شمديٜم٤م اعمقت يتٛمٜمك ٓ أنف احلدي٨م وُمٕمٜمك[: اإلموم ؿول]

 متٜمل ضمقاز إمم إؿم٤مرة ومٗمٞمف. دٟمٞم٤مه أُمقر ذم واعمحـ اًمٌالء ُمـ سمف ٟمزل ح٤م وإٟمام ًم٘م٤مئف

 ٕنف...ش  سمف ٟمزل ًمي اعمقت أطمديمؿ يتٛمٜملم ٓ: »ط ىمقًمف يٜم٤مومٞمف وٓ. شمديٜم٤م اعمقت

 متٜمل صمٌقت وي١ميده: »احل٤مومظ ىم٤مل. فم٤مهر هق يمام دٟمٞمقي ُٕمر اًمتٛمٜمل يم٤من إذا سمام ظم٤مص

 ذًمؽ ذم يمراه٦م ٓ: اًمٜمقوي ىم٤مل.  اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م قمـ اًمديـ أُمر وم٤ًمد قمٜمد اعمقت

 ...ش.اخلٓم٤مب اسمـ قمٛمر ُمٜمٝمؿ اًمًٚمػ ُمـ ظمالئؼ ومٕمٚمف سمؾ

 . (111/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ووجقب هبو أوىص وإٓ ٕصحوهبو احلؼقق تلديي وجقب

 بوفقصقي آشتعجول

 .ذًمؽ ًمف شمٞمن إن أصح٤مهب٤م، إمم ومٚمٞم١مده٤م طم٘مقق قمٚمٞمف يم٤من وإذا

  (1)قمروف ُمـ ٕظمٞمف ُمٔمٚمٛم٦م قمٜمده يم٤مٟم٧م ُمـ: »ط ىم٤مل وم٘مد سمذًمؽ، أوص وإٓ

 ًمف يم٤من إن درهؿ وٓ ديٜم٤مر ومٞمف ي٘مٌؾ ٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ي٠ميت أن ىمٌؾ إًمٞمف، ومٚمٞم١مده٤م ُم٤مًمف، أو

 ؾمٞمئ٤مت ُمـ أظمذ ص٤مًمح، قمٛمؾ ًمف يٙمـ مل وإن ص٤مطمٌف، وأقمٓمل ُمٜمف، أظمذ ص٤مًمح قمٛمؾ

                                                           

 [.ُمٜمف.]شهن٤مي٦م» أُمره يٚمزُمف ُمـ أو ٟمٗمًف ذم يم٤من ؾمقاء آٟم٤ًمن ُمـ واًمذم اعمدح ُمقوع: اًمٕمرض  (1)
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 ش.قمٚمٞمف ومحٛمٚم٧م ص٤مطمٌف

 ُمت٤مع، وٓ ًمف دراهؿ ٓ ُمـ ومٞمٜم٤م اعمٗمٚمس: ىم٤مًمقا  اعمٗمٚمس؟ ُم٤م أتدرون: »ط وىم٤مل

 هذا، ؿمتؿ ىمد وي٠ميت وزيم٤مة، وصٞم٤مم سمّمالة اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ي٠ميت أُمتل ُمـ اعمٗمٚمس إن: وم٘م٤مل

 ُمـ هذا، ومٞمٕمٓمك هذا، وضب هذا، دم وؾمٗمؽ هذا، ُم٤مل وأيمؾ هذا، وىمذف،

 ُمـ أظمذ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘م٣م أن ىمٌؾ طمًٜم٤مشمف ومٜمٞم٧م وم٢من. طمًٜم٤مشمف ُمـ وهذا طمًٜم٤مشمف،

 ش.اًمٜم٤مر ذم ـمرح صمؿ قمٚمٞمف، ومٓمرطم٧م ظمٓم٤مي٤مهؿ

 ش18/ 8» ُمًٚمؿ رواه

 وًمٙمٜمٝم٤م درهؿ، وٓ ديٜم٤مر صمؿ ومٚمٞمس ديـ، وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ: »أجْم٤مط   وىم٤مل

 ش.واًمًٞمئ٤مت احلًٜم٤مت

 اًمٚمٞمؾ، ُمـ أيب دقم٤مين أطمد، طمي ح٤م: »قمٜمٝمام اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر وىم٤مل

 سمٕمدي أترك ٓ وإين ،ط أصح٤مب ُمـ ي٘متؾ ُمـ أول ذم ُم٘متقٓ إٓ أراين ُم٤م: وم٘م٤مل

 سم٤مظمقشمؽ واؾمتقص وم٤مىمض، ديٜم٤م قمغم وإن ،ط اهلل رؾمقل ٟمٗمس همػم ُمٜمؽ قمكم أقمز

 ش.ظمػماً 

 .احلدي٨م..  ىمتٞمؾ أول ومٙم٤من وم٠مصٌحٜم٤م،

 ُمًٚمؿ اُمرئ طمؼ ُم٤م: »ط ًم٘مقًمف اًمقصٞم٦م هذه سمٛمثؾ آؾمتٕمج٤مل ُمـ سمد وٓ

 ش.رأؾمف قمٜمد ُمٙمتقسم٦م ووصٞمتف إٓ ومٞمف يقيص أن يريد ؿمئ وًمف ًمٞمٚمتلم، يٌٞم٧م

 إٓ ذًمؽ ىم٤ملط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ُمٜمذ ًمٞمٚم٦م قمكمّ  ُمرت ُم٤م: »قمٛمر اسمـ ىم٤مل

 ش.وصٞمتل وقمٜمدي

 [.11-11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افقرثي ؽر مـ فألؿربوء افقصقي وجقب

 يُمت٥َِم ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًم٘مقًمف ُمٜمف، يرصمقن ٓ اًمذيـ ٕىمرسم٤مئف يقيص أن وجي٥م

ـِ  اًْمَقِصٞم٦َّمُ  ظَمػْمًا  شَمَركَ  إِنْ  اعْمَْقُت  َأطَمَديُمؿُ  طَمَيَ  إَِذا قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ًمَِدْي ىَْمَرسملِمَ  ًمِْٚمَقا ْٕ  سم٤ِمعْمَْٕمُروِف  َوا
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٤م  [. 181: اًمٌ٘مرة] ﴾اعْمُتَِّ٘ملمَ  قَمغَم  طَم٘مًّ

 [11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افقصقي يف افثؾٌ ظـ افزيودة جقاز ظدم

 يٜم٘مص أن آومْمؾ سمؾ قمٚمٞمف، اًمزي٤مدة جيقز وٓ ُم٤مًمف، ُمـ سم٤مًمثٚم٨م يقيص أن وًمف 

 ذمط   اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٧م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد حلدي٨م ُمٜمف

ط   اهلل رؾمقل ومٕم٤مدين اعمقت، قمغم ُمٜمف أؿمٗمٞم٧م ُمرو٤م ومٛمرو٧م اًمقداع، طمج٦م

 ُم٤مزم؟ سمثٚمثل أوم٠مويص زم، اسمٜم٦م إٓ يرصمٜمل وًمٞمس يمثػما، ُم٤مٓ زم إن اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م

 واًمثٚم٨م اًمثٚم٨م،: ىم٤مل ُم٤مزم؟ ومثٚم٨م: ىمٚم٧م. ٓ: ىم٤مل ُم٤مزم؟ سمِمٓمر: ىمٚم٧م: ىم٤مل. ٓ: ىم٤مل»

 يتٙمٗمٗمقن قم٤مًم٦م شمدقمٝمؿ أن ُمـ ًمؽ ظمػم أهمٜمٞم٤مء ورصمتؽ شمدع أن! ؾمٕمد ي٤م إٟمؽ يمثػم،

 ُأضمرت إٓ شمٕم٤ممم اهلل وضمف هب٤م شمٌتٖمل ٟمٗم٘م٦م شمٜمٗمؼ ًمـ ؾمٕمد ي٤م إٟمؽ» سمٞمده، وىم٤ملش اًمٜم٤مس

 ش.اُمرأتؽ ذم ذم دمٕمٚمٝم٤م اًمٚم٘مٛم٦م طمتك قمٚمٞمٝم٤م،

 ش.ضم٤مئزا  اًمثٚم٨م سمٕمد ومٙم٤من: ىم٤مل»

 اًمرسمع إمم اًمثٚم٨م ُمـ همْمقا  اًمٜم٤مس أن وددت: »قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ وىم٤مل

 ش.يمثػم اًمثٚم٨م: ىم٤ملط   اًمٜمٌل ٕن اًمقصٞم٦م، ذم

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افقصقي ظذ اإلصفود

 همػم ُمـ ومرضمٚملم يقضمدا مل وم٤من ُمًٚمٛملم، قمدًملم رضمٚملم ذًمؽ قمغم ويِمٝمد

 اهلل ىمقل ذم سمٞم٤مٟمف، ضم٤مء طمًٌام سمِمٝم٤مدهتام اًمِمؽ قمٜمد ُمٜمٝمام يًتقصمؼ أن قمغم اعمًٚمٛملم

٤َم َي٤م﴿: شمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ـَ  َأُّيه ِذي  اًْمَقِصٞم٦َّمِ  طِملمَ  اعْمَْقُت  َأطَمَديُمؿُ  طَمَيَ  إَِذا سَمٞمْٜمُِٙمؿْ  ؿَمَٝم٤مَدةُ  آَُمٜمُقا  اًمَّ

ـْ  آظَمَرانِ  َأوْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  قَمْدلٍ  َذَوا اصْمٜم٤َمنِ  يُمؿْ  ُِم سْمتُؿْ  َأنْتُؿْ  إِنْ  هَمػْمِ َْرضِ  ذِم  َضَ ْٕ  وَم٠مََص٤مسَمتُْٙمؿْ  ا

٦ٌَمُ  قهَناَُم  اعْمَْقِت  ُُمِّمٞم ًُ ـْ  ََتٌِْ اَلةِ  سَمْٕمدِ  ُِم اَمنِ  اًمّمَّ ًِ  سمِ  وَمٞمُْ٘م
ِ
ٌُْتؿْ  إِنِ  ٤مّللَّ ي َٓ  اْرشَم  َوًَمقْ  صَمَٛمٜم٤ًم سمِفِ  َٟمِْمؽَمِ
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َٓ  ىُمْرسَمك َذا يَم٤منَ    ؿَمَٝم٤مَدةَ  َٟمْٙمتُؿُ  َو
ِ
ـَ  إًِذا إِٟم٤َّم اّللَّ

ِ
صمِِٛملمَ  عَم ْٔ اَُم  قَمغَم  قُمثِرَ  وَم٢مِنْ *  ا ٤م َأهنَّ  إصِْماًم  اؾْمتََح٘مَّ

ـَ  َُمَ٘م٤مَُمُٝماَم  َيُ٘مقَُم٤منِ  وَمآظَمَرانِ  ـَ  ُِم ِذي َْوًَمٞم٤َمنِ  قَمَٚمٞمِْٝمؿُ  اؾْمَتَحؼَّ  اًمَّ ْٕ اَمنِ  ا ًِ   وَمٞمُْ٘م
ِ
 ًَمَِمَٝم٤مَدشُمٜم٤َم سم٤ِمّللَّ

ـْ  َأطَمؼه  ـَ  إًِذا إِٟم٤َّم اقْمَتَدْيٜم٤َم َوَُم٤م ؿَمَٝم٤مَدهِتاَِم  ُِم
ِ
لمَ  عَم

ِ ِ
َٝم٤مَدةِ  َي٠ْمتُقا  َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ *  اًمٔم٤َّمعم  قَمغَم  سم٤ِمًمِمَّ

َ  َواشمَُّ٘مقا  اَمهِنِؿْ َأجْ  سَمْٕمدَ  َأجاَْمنٌ  شُمَردَّ  َأنْ  خَي٤َموُمقا  َأوْ  َوضْمِٝمَٝم٤م ُ  َواؾْمَٛمُٕمقا  اّللَّ  اًْمَ٘مْقمَ  َُّيِْدي َٓ  َواّللَّ

 [.118 - 116: اح٤مئدة] ﴾ اًْمَٗم٤مؾِمِ٘ملمَ 

 [.11-11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 فقارث وصقي ٓ

ًمديـ اًمقصٞم٦م وأُم٤م   ٕهن٤م دمقز، ومال اعمقيص، ُمـ يرصمقن اًمذيـ وإىمرسملم ًمٚمقا

 طمج٦م ذم ظمٓمٌتف ذم اًمٌٞم٤من أتؿط   اهلل رؾمقل ذًمؽ وسملم اعمػماث، سمآج٦م ُمٜمًقظم٦م

 ش.ًمقارث وصٞم٦م ومال طم٘مف، طمؼ ذي يمؾ أقمٓمك ىمد اهلل إن: »وم٘م٤مل اًمقداع

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افقصقي يف اإلرضار حرمي

ر وحيرم   ُمـ طم٘مٝمؿ ُمـ اًمقرصم٦م سمٕمض سمحرُم٤من يقيص يم٠من اًمقصٞم٦م، ذم اإلضا

٤َّم  ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًم٘مقًمف ومٞمف، سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ يٗمْمؾ أو اإلرث، ضَم٤مِل َٟمّمٞم٥ٌِم ممِّ ًمِّٚمرِّ

ًمَِداِن َوإىَْمَرسُمقَن مِم٤َّم ىَمؾَّ ُِمٜمُْف أَ  ٤َّم شَمَرَك اًْمَقا ٤مء َٟمِّمٞم٥ٌم ممِّ ًَ ًمَِداِن َوإىَْمَرسُمقَن َوًمِٚمٜمِّ ْو يَمثَُر شَمَرَك اًْمَقا

ْٗمُروًو٤م ٤ًٌم ُمَّ ـٍ  ﴿: ُمٜمٝم٤م إظمػمة وذم ﴾ َٟمِّمٞم هَمػْمَ  ُِمـ سَمْٕمِد َوِصٞم٦ٍَّم ُيقَص هِبَآ َأْو َدْي

 .﴾ُُمَْمآر  

 ش.اهلل ؿم٤مىمف ؿم٤مق وُمـ اهلل، و٤مره و٤مر ُمـ ضر، ٓ: »ط وًم٘مقًمف

 [.16] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 مردودة بوضؾي اجلوئرة افقصقي

 ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ: »ط ًم٘مقًمف ُمردودة، سم٤مـمٚم٦م اجل٤مئرة واًمقصٞم٦م

 ش.رد ومٝمق ُمٜمف

 ورصمتف ومج٤مء رضمٚم٦م ؾمت٦م ُمقشمف قمٜمد أقمتؼ رضمال أن: »طمّملم سمـ قمٛمران وحلدي٨م

 ًمق: ىم٤مل ؟!ذًمؽ ومٕمؾ أو: »ىم٤مل صٜمع، سمامط   اهلل رؾمقل وم٠مظمؼموا آقمراب، ُمـ

 ذم أرسمٕم٦م ورد اصمٜملم، ُمٜمٝمؿ وم٠مقمتؼ سمٞمٜمٝمؿ وم٠مىمرع: ىم٤مل قمٚمٞمف، صٚمٞمٜم٤م ُم٤م اهلل ؿم٤مء إن قمٚمٛمٜم٤م

 ش.اًمرق

 [.17-16] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلفؾ يسقد ظـدمو افسـي ظذ وافدؾـ بوفتجفقز افقصقي وجقب

 ؾمٞمام وٓ ديٜمٝمؿ، ذم آسمتداع اًمزُم٤من هذا ذم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم قمغم اًمٖم٤مًم٥م يم٤من وح٤م

 اًمًٜم٦م، قمغم ويدومـ جيٝمز سم٠من اعمًٚمؿ يقيص أن اًمقاضم٥م ُمـ يم٤من سم٤مجلٜم٤مئز، يتٕمٚمؼ ومٞمام

٤َم َي٤م﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف قمٛمال ـَ  َأُّيه ِذي ُٙمؿْ  ىُمقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًَ  اًمٜم٤َّمُس  َوىُمقُدَه٤م َٟم٤مًرا َوَأْهٚمِٞمُٙمؿْ  َأنُْٗم

َج٤مَرةُ  َ  َيْٕمُّمقنَ  َٓ  ؿِمَدادٌ  هِماَلظٌ  َُماَلئَِٙم٦مٌ  قَمَٚمٞمَْٝم٤م َواحْلِ  ﴾ُي١ْمَُمُرونَ  َُم٤م َوَيْٗمَٕمُٚمقنَ  َأَُمَرُهؿْ  َُم٤م اّللَّ

 [.6: اًمتحريؿ]

 ذيمرٟم٤م سمام قمٜمٝمؿ وأصم٤مر سمذًمؽ، يقصقنط   اهلل رؾمقل أصح٤مب يم٤من وًمذًمؽ

 :سمٕمْمٝم٤م قمغم آىمتّم٤مر ُمـ سم٠مس ومال يمثػمة،

: ومٞمف ُم٤مت اًمذي ُمروف ذم ىم٤مل أب٤مه أن وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد سمـ قم٤مُمر قمـ - أ 

 ش.ط اهلل سمرؾمقل صٜمع يمام ٟمّم٤ٌم، اًمٚمٌـ قمكم واٟمّمٌقا  حلدا، زم أخحدوا»

 اعمقت طميه طملم قمٜمف اهلل ريض ُمقؾمك أبق أوص:»ىم٤مل سمردة أيب قمـ - ب

 قمغم دمٕمٚمـ وٓ سمٛمجٛمر، شمتٌٕمقين وٓ اعمٌم، يب وم٠مهقمقا  سمجٜم٤مزيت اٟمٓمٚم٘متؿ إذا: ىم٤مل

 سمرئ أين وأؿمٝمديمؿ سمٜم٤مء، ىمؼمي قمغم دمٕمٚمـ وٓ اًمؽماب، وسملم سمٞمٜمل حيقل ؿمٞمئ٤م حلدي

 رؾمقل ُمـ ٟمٕمؿ،: ىم٤مل ؿمٞمئ٤م؟ ومٞمف ؾمٛمٕم٧م ىم٤مًمقا، ظم٤مرىم٦م، أو ؾم٤مًم٘م٦م، أو طم٤مًم٘م٦م، يمؾ ُمـ
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 ش.ط اهلل

 يٙمقن أن أظم٤مف وم٢مين أطمدا، يب شم١مذٟمقا  ومال ُم٧م أن٤م إذا: »ىم٤مل طمذيٗم٦م قمـ - ج

 ش.اًمٜمٕمل قمـ يٜمٝملط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م وإين ٟمٕمٞم٤م،

 اؾمتح٤ٌمسم٤م ًمف ويًتح٥مش: »آذيم٤مر» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل ؾمٌؼ وح٤م

 اًمٕمٝمد وي١ميمد اجلٜم٤مئز، ذم اًمٌدع ُمـ سمف اًمٕم٤مدة ضمرت ُم٤م سم٤مضمتٜم٤مب يقصٞمٝمؿ أن ُم١ميمدا

 ش.سمذًمؽ

 [.18-17] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افقؾوة ظـد افقصقي مؼوظقي

: ٓسمٜمف ىم٤مل اًمقوم٤مة طميشمف ح٤مط   ٟمقطم٤م اهلل ٟمٌل إن[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 وم٢منش اهلل إٓ إهل ٓ» سمـ آُمرك اصمٜمتلم قمـ وأهن٤مك سم٤مصمٜمتلم آُمرك اًمقصٞم٦م قمٚمٞمؽ ىم٤مص إين

 ذم اهلل إٓ إهل ٓ وووٕم٧م يمٗم٦م ذم ووٕم٧م ًمق اًمًٌع وإرولم اًمًٌع اًمًٛمقات

 طمٚم٘م٦م يمـ اًمًٌع وإرولم اًمًٌع اًمًٛمقات أن وًمق اهلل إٓ إهل ٓ هبـ رضمح٧م يمٗم٦م

 وهب٤م رء يمؾ صالة وم٢مهن٤م وسمحٛمده اهلل وؾمٌح٤من. اهلل إٓ إهل ٓ ىمّمٛمتٝمـ ُمٌٝمٛم٦م

 هذا اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٞمؾ أو: ىمٚم٧م: ىم٤مل. واًمٙمؼم اًمنمك قمـ وأهن٤مك. اخلٚمؼ يرزق

يم٤من هلام طمًٜمت٤من ٟمٕمالن ٕطمدٟم٤م يٙمقن أن: - ىم٤مل - اًمٙمؼم؟ ومام قمرومٜم٤مه ىمد اًمنمك  ذا

: ىمٞمؾ. ٓ: ىم٤مل إًمٞمف؟ جيٚمًقن أصح٤مب ٕطمدٟم٤م يٙمقن أن هق: ىم٤مل. ٓ: ىم٤مل طمًٜم٤من؟

 ش.اًمٜم٤مس وهمٛمص احلؼ ؾمٗمف: ىم٤مل اًمٙمؼم؟ ومام اهلل رؾمقل ي٤م

ئد ومٞمف [:اإلموم ؿول]  .اًمقوم٤مة قمٜمد اًمقصٞم٦م ُمنموقمٞم٦م[ ُمٜمٝم٤م] يمثػمة ومقا

 .(161-119/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إفقفو ومو افدظقة بـقي ادسؾؿ ؽر ادريض زيورة مؼوظقي

 .صحٞمحش. اعمرى وقمٞم٤مدة اجلٜم٤مئز سم٤مشم٤ٌمعط   اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م: »اًمؼماء طمدي٨م
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 ُمع وهق، اعمًٚمؿ اعمريض قمٞم٤مدة يًـ أنف قمغم سم٤محلدي٨م اعمّمٜمػ اؾمتدل :تـبقف

 خيدُمف يم٤من اًمٞمٝمقد ُمـ همالُم٤م قم٤مدط   أنف صح وم٘مد سم٤معمًٚمؿ ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚم٘م٤م يمقٟمف

 اًمٖم٤مي٦م هلذه ومٕمٞم٤مدهتؿش، 1119» رىمؿش اجلٝم٤مد» رم وؾمٞم٠متك، اإلؾمالم إمم ومدقم٤مه، ط

 .أقمٚمؿ واهلل، ُمنموقم٦م

 [(681) رىمؿ طمدي٨م َت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 ظـده ؿعد ادقت ظـد ـون إذا اإلكسون أن ؾقف افذي احلديٌ حول

 صقطوكون

 قمـ روي: ومٞم٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ طمدي٨م قمٚمٞمؽ ُمر هؾ :مداخؾي

 يٛمٞمٜمف قمـ اًمقاطمد ؿمٞمٓم٤مٟم٤من، قمٜمده ىمٕمد اعمقت قمٜمد يم٤من إذا اًمٕمٌد أن: »ط اًمٜمٌل

 قمٚمٞمؽ يمٜم٧م إين! سمٜمل ي٤م: ومٞم٘مقل أبٞمف صٗم٦م قمغم يٛمٞمٜمف قمـ وم٤مًمذي ؿمامًمف، قمـ وأظمر

ٟمٞم٦م ديـ قمغم ُم٧م وًمٙمـ حم٤ًٌم، وًمؽ ؿمٗمٞم٘م٤مً   ؿمامًمف قمـ واًمذي إدي٤من، ظمػم ومٝمق اًمٜمٍما

 ..ش. أُمف صٗم٦م قمغم

 . يّمح ٓ يٙمٗمٞمؽ، يٙمٗمٞمؽ :افشقخ

 . ذًمؽ يّمح ٓ :مداخؾي

 . ٓ :افشقخ

ش زيد أيب اسمـ رؾم٤مًم٦م ذح» ذمش اًم٘م٤مدد احلًـ أبق» ذيمره: هٜم٤م حُيَْٙمك :مداخؾي

 ش.أظمرة قمٚمقم يمِمػ: »يمت٤مب ذمش طم٤مُمد أبق» ُمٕمٜم٤مه وذيمر

 .شمنمومٜم٤م :افشقخ

 اعمقت قمٜمد اًمقاطمد ي٘مٌؾ يريد قمٜمدُم٤م: يٕمٜمل أجْم٤مً  ومٞمؽ، ي٤ٌمرك اهلل :مداخؾي

ٚمِّٛمقن وىمد ويراهؿ، اعمالئٙم٦م ًمٞمِم٤مهد اعمُـْحَتَي  أن وهذا: يٕمٜمل.. ًمؽ حيٙمل ًَ  قمٚمٞمف ُي

 .وشم٤مرةً  سم٤مإلؿم٤مرة وشم٤مرةً  سم٤مًمٚمٗمظ شم٤مرةً  قمٚمٞمٝمؿ ويرد



 يمت٤مب ُم٤م جي٥م قمغم اعمريض ُمرض اعمقت ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 . إوه٤مم هذه ُمـ ٟمٗمًؽ أرح :افشقخ

 .ُمٜمف يقضمد ٓ هذا يٕمٜمل :مداخؾي

 .ٓ :افشقخ

 . يمالم هذا :مداخؾي

 . ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 . اخلػم يمؾ جيزيؽ اهلل :مداخؾي

 . حيٗمٔمؽ اهلل :افشقخ

 إن ىمٚمٌؽ يٓمٛمئـ اهلل ىمٚمقسمٜم٤م، ـمٛم٠من٧م اهلل ؿم٤مء إن ومٞمؽ، ي٤ٌمرك اهلل :مداخؾي

 . اهلل ؿم٤مء

  (11: 11: 11/ 117/ واًمٜمقر اهلدى)





 1 احملتضر تلقني كتاب

                                                           

 ش.11-11 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)





 يمت٤مب شمٚم٘ملم اعمحتي ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 إٓ حرضتف يف افتؽؾؿ وظدم فؾؿقً، وافدظوء ادحترض، تؾؼغ

 بوخلر

 :أُمقر قمٜمده ُمـ ومٕمغم اعمقت، هطمي وم٢مذا

 آظمر يم٤من ُمـ اهلل، إٓ إهل ٓ يمؿ ُمقشم٤م ًم٘مٜمقا : »ط ًم٘مقًمف اًمِمٝم٤مدة، يٚم٘مٜمقه أن - أ

 ُم٤م ذًمؽ ىمٌؾ أص٤مسمف وإن اًمدهر، ُمـ يقُم٤م اجلٜم٦م دظمؾ اعمقت قمٜمد اهلل إٓ إهل ٓ يمالُمف

 ش.أص٤مسمف

 طمدي٨م وذم ،شاجلٜم٦م دظمؾ اهلل إٓ إهل ٓ أنف يٕمٚمؿ وهق ُم٤مت ُمـ: »ي٘مقل ويم٤من

 ش.اجلٜم٦م دظمؾ ؿمٞمئ٤م سم٤مهلل ينمك ٓ ُم٤مت ُمـ: »آظمر

 ريض ؾمٚمٛم٦م أم حلدي٨م ظمػما، إٓ طمْمقره ذم ي٘مقًمقا  وٓ ًمف، يدقمقا  أن - ج-ب

 ظمػما، وم٘مقًمقا  اعمٞم٧م، أو اعمريض طميشمؿ إذا: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل

 ش.شم٘مقًمقن ُم٤م قمغم ي١مُمٜمقن اعمالئٙم٦م وم٢من

 [.19] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 فؾؿقً ذـرهو جمرد ٓ افشفودة يؼقل بلن ادقً أمر هق افتؾؼغ

 إيوه وتسؿقعفو

 سم٠من أُمره هق سمؾ إي٤مه، وشمًٛمٞمٕمٝم٤م اعمٞم٧م سمحية اًمِمٝم٤مدة ذيمر اًمتٚم٘ملم وًمٞمس

 :قمٜمف اهلل ريض أنس طمدي٨م واًمدًمٞمؾ اًمٌٕمض، ئمـ ح٤م ظمالوم٤م ي٘مقهل٤م

 إٓ إهل ٓ: ىمؾ! ظم٤مل ي٤م: وم٘م٤مل» آٟمّم٤مر، ُمـ رضمال قم٤مدط   اهلل رؾمقل أن 

 اهلل؟ إٓ إهل ٓ: أىمقل أن زم ومخػم: وم٘م٤مل ظم٤مل، سمؾ: وم٘م٤مل قمؿ؟ أم أظم٤مل: وم٘م٤مل اهلل،

 ش.ٟمٕمؿ: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب شمٚم٘ملم اعمحتي
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 افؼبؾي كحق وتقجقفف ادقً ظـد يس ؿراءة يف حديٌ يصح مل

 سمؾ طمدي٨م، ومٞمف يّمح ومٚمؿ اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق ضمٞمٝمف وشمق قمٜمده،ش يس» ؾمقرة ىمراءة وأُم٤م

 زرقم٦م وقمـش ؟!ُمًٚمام اُمرأ  اعمٞم٧م أخٞمس: »وىم٤مل إًمٞمٝم٤م، شمقضمٞمٝمف اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد يمره

 اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م أبق وقمٜمده ُمروف ذم اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ؿمٝمد أنف اًمرمحـ قمٌد سمـ

 طمقًمتؿ: وم٘م٤مل وم٠موم٤مق،. اًمٙمٕم٦ٌم إمم ومراؿمف حيقل أن ؾمٚمٛم٦م أبق وم٠مُمر ؾمٕمٞمد، قمغم ومٖمٌم

 وم٠مُمر! أُمرهتؿ أن٤م: وم٘م٤مل سمٕمٚمٛمؽ؟ أراه: وم٘م٤مل ؾمٚمٛم٦م أيب إمم ومٜمٔمر ٟمٕمؿ، وم٘م٤مًمقا  ؟!ومرار

 .ومراؿمف يٕم٤مد أن ؾمٕمٞمد

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ظؾقف اإلشالم فقعرض افؽوؾر فقؾوة ادسؾؿ حضقر جقاز

 أن رضم٤مء قمٚمٞمف، اإلؾمالم ًمٞمٕمرض اًمٙم٤مومر ووم٤مة اعمًٚمؿ حيي أن ذم سم٠مس وٓ

 ومٛمرض،ط   اًمٜمٌل خيدم ُّيقدي همالم يم٤من: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس حلدي٨م يًٚمؿ،

 قمٜمده؟ وهق أبٞمف إمم ومٜمٔمر أؾمٚمؿ،: ًمف وم٘م٤مل»  رأؾمف، قمٜمد وم٘مٕمد يٕمقده،ط   اًمٜمٌل وم٠مت٤مه

 اًمذي هلل احلٛمد: ي٘مقل وهقط   اًمٜمٌل ومخرج وم٠مؾمٚمؿ،ط   اًم٘م٤مؾمؿ أب٤م أـمع ًمف وم٘م٤مل

 ش.ص٤مطمٌٙمؿ قمغم صٚمقا : ىم٤مل ُم٤مت، ومٚمام» اًمٜم٤مر، ُمـ أن٘مذه

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم



 احلاضريو على ما كتاب

 1 امليت موت بعد فعله

                                                           

 ش.11-11ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)





ـ ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    يمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضي
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 فف وافدظوء ادقً إؽامض

 :أؿمٞم٤مء قمدة ومٕمٚمٞمٝمؿ اًمروح، وأؾمٚمؿ ىم٣م وم٢مذا

 دظمؾ: »ىم٤مًم٧م ؾمٚمٛم٦م أم حلدي٨م أجْم٤م ًمف ويدقمقا  قمٞمٜمٞمف، يٖمٛمْمقا  أن - ب أ،

 إذا اًمروح إن: ىم٤مل صمؿ وم٠مهمٛمْمف سمٍمه، ؿُمّؼ  وىمد ؾمٚمٛم٦م، أيب قمغمط   اهلل رؾمقل

 وم٤من سمخػم، إٓ أنٗمًٙمؿ قمغم شمدقمقا  ٓ: وم٘م٤مل أهٚمف ُمـ ٟم٤مس ومْم٩م اًمٌٍم، شمٌٕمف ىمٌض

 ذم درضمتف وارومع ؾمٚمٛم٦م، ٕيب اهمٗمر مهللا: ىم٤مل صمؿ شم٘مقًمقن، ُم٤م قمغم ي١مُّمٜمقن اعمالئٙم٦م

 ذم ًمف واومًح اًمٕم٤معملم، رب ي٤م وًمف ًمٜم٤م واهمٗمر اًمٖم٤مسمريـ، ذم قم٘مٌف ذم واظمٚمٗمف اعمٝمديلم،

 ش.ومٞمف ًمف وٟمقر ىمؼمه،

 رؾمقل أن: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م سمدٟمف مجٞمع يًؽم سمثقب يٖمٓمقه أن - ج

 ش.طمؼمة سمؼمدة ؾمجل شمقذم طملمط   اهلل

 ووضمٝمف رأؾمف ُيٖمٓمَّك ٓ وم٢مٟمف اعمحرم، وم٠مُم٤م حمرُم٤م، ُم٤مت ُمـ همػم ذم وهذا - د

 أو ومقىمّمتف، راطمٚمتف قمـ وىمع إذ سمٕمروم٦م، واىمػ رضمؾ سمٞمٜمام»: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م

: رواي٦م وذمش صمقسملم ذم ويمٗمٜمقه وؾمدر، سمامء اهمًٚمقه: »ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل وم٠مىمٕمّمتف،: ىم٤مل

 وم٢مٟمف وضمٝمف وٓ رأؾمف ختٛمروا وٓ» ،ششمٓمٞمٌقه وٓ: »رواي٦م وذمش َتٜمٓمقه وٓ صمقسمٞمف ذم»

 ش.ُمٚمٌٞم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٌٕم٨م

 اهلل ريض هريرة أيب حلدي٨م ُمقشمف، سم٤من إذا وإظمراضمف سمتجٝمٞمزه يٕمجٚمقا  أن - ـه

 ..ش . سم٤مجلٜم٤مزة أهقمقا : »ُمرومققم٤م قمٜمف

ع يٜم٤مذم ٕنف همػمه، إمم يٜم٘مٚمقه وٓ ومٞمف، ُم٤مت اًمذي اًمٌٚمد ذم يدومٜمقه أن - و  اإلها

 اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م وٟمحقه اعمت٘مدم، هريرة أيب طمدي٨م ذم سمف اح٠مُمقر

 اهلل رؾمقل ُمٜم٤مدي ومٜم٤مدى سم٤مًمٌ٘مٞمع، ًمُٞمْدوَمٜمقا  اًم٘متغم محؾ أطمد، يقم يم٤من ح٤م: »ىم٤مل قمٜمٝمام

 محٚم٧م سمٕمدُم٤م - ُمْم٤مضمٕمٝمؿ ذم اًم٘متغم شمدومٜمقا  أن ي٠مُمريمؿط   اهلل رؾمقل إن: ط

 - اًمٌ٘مٞمع ذم ًمتدومٜمٝمؿش ٟم٤موح قمغمش »قم٤مدًمتٝمام: رواي٦م وذم»  قمديٚملم وظم٤مزم أيب أُمل

وا  ش.ىمتٚم٧م طمٞم٨م اًم٘متغم ُمع ومرضمٕمٜم٤ممه٤م: ىم٤مل رواي٦م وذم» ومُرده



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضيـ ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧م
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 :ُمٙم٤مٟمف ُمـ ومحٛمؾ احلٌِم٦م سمقادي هل٤م أخ ُم٤مت ح٤م قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م وًمذًمؽ

 ش.ُمٙم٤مٟمف ذم دومـ يم٤من أنف وددت أين إٓ ٟمٗمز ذم حيزين أو ٟمٗمز، ذم أضمد ُم٤م»

 وم٢من وصٞمتف، شمٜمٗمذ ٓ آظمر سمٚمد إمم يٜم٘مؾ أن أوص وإذا: إذيم٤مر ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

م اًمٜم٘مؾ  سمف وسح إيمثرون، ىم٤مًمف اًمذي اعمخت٤مر اًمّمحٞمح اعمذه٥م قمغم طمرا

 .اعمح٘م٘مقن

 ُم٤مل ًمف يٙمـ مل وم٢من يمٚمف، قمٚمٞمف أتك وًمق ُم٤مًمف، ُمـ ديٜمف ًم٘مْم٤مء سمٕمْمٝمؿ ي٤ٌمدر أن - ز

 سمذًمؽ وشمٓمقع شمٗمٕمؾ، مل وم٢من ىمْم٤مئف، ذم ضمٝمد يم٤من إن قمٜمف شم١مدي أن اًمدوًم٦م ومٕمغم

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم ضم٤مز، سمٕمْمٝمؿ

 صمالصمامئ٦م وشمرك ُم٤مت أظم٤مه أن: »قمٜمف اهلل ريض إـمقل سمـ ؾمٕمد قمـ :إول

: ط اًمٜمٌل زم وم٘م٤مل: ىم٤مل قمٞم٤مًمف، قمغم أنٗم٘مٝم٤م أن وم٠مردت: ىم٤مل قمٞم٤مٓ، وشمرك درهؿ،

ش ضمئ٧م صمؿ قمٜمف، وم٘مْمٞم٧م ومذه٧ٌمش »قمٜمف وم٤مىمضش وم٤مذه٥م» سمديٜمف حمٌقس أظم٤مك إن»

ة، ادقمتٝمام ديٜم٤مريـ إٓ قمٜمف ىمْمٞم٧م ىمد اهلل، ي٤مرؾمقل: ىمٚم٧م  ىم٤مل سمٞمٜم٦م، هل٤م وًمٞم٧ًم اُمرأ

 ش.ص٤مدىم٦م: رواي٦م وذم» حم٘م٦م، وم٢مهن٤م أقمٓمٝم٤م

 .ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة قمـ :افثوين

: ىم٤مل اٟمٍمف ومٚمامش اًمّمٌح صغم: رواي٦م وذم» ضمٜم٤مزة قمغم صغمط   اًمٜمٌل أن»

 وم٘م٤مم: ىم٤مل ،شذا هق: رضمؾ وم٘م٤مل» ،شأطمد سمحٞمٌف ٓ صمالصم٤م» أطمد؟ ومالن آل ُمـ أهد

 إوًملم اعمرشملم ذم ُمٜمٕمؽ ُم٤م: »ط اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل» اًمٜم٤مس ُم١مظمر ُمـ إزاره جير رضمؾ

 ُم٠مؾمقر - ُمٜمٝمؿ ًمرضمؾ - ومالٟم٤م إن خلػم، إٓ سم٤مؾمٛمؽ أومقه مل إين أُم٤م أضمٌتٜمل؟ شمٙمقن أن

 رأج٧م ومٚمق اهلل، قمذاب إمم وم٠مؾمٚمٛمقه ؿمئتؿ وإن وم٤مومدوه، ؿمئتؿ وم٤من اجلٜم٦م، قمـ سمديٜمف

ون وُمـ أهٚمف  ش.سمِمئ يٓمٚمٌف أطمد ُم٤م طمتك قمٜمف، وم٘مْمقا  ىم٤مُمقا  أُمره يتحرَّ

 وطمٜمٓمٜم٤مه، ويمٗمٜم٤مه ومٖمًٚمٜم٤مه رضمؾ، ُم٤مت: »ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ اًمث٤مًم٨م

 رؾمقل آذٟم٤م صمؿ ضمؼميؾ، ُم٘م٤مم قمٜمد اجلٜم٤مئز، شمقوع طمٞم٨مط   اهلل ًمرؾمقل وووٕمٜم٤مه

 ص٤مطمٌٙمؿ قمغم ًمٕمؾ» ىم٤مل صمؿ ظُمًٓمك،ش ومتخٓمك» ُمٕمٜم٤م، ومج٤مء قمٚمٞمف، سم٤مًمّمالةط   اهلل



ـ ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧ميمت٤مب ُم٤م قمغم ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف     احل٤مضي
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 ُمٜم٤م رضمؾ ًمف وم٘م٤مل ،شص٤مطمٌٙمؿ قمغم صٚمقا : ىم٤مل» ومتخٚمػ، ديٜم٤مران، ٟمٕمؿ ىم٤مًمقا  ديٜم٤م؟

 قمٚمٞمؽ مه٤م: ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ومجٕمؾ قمكم، مه٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ىمت٤مدة إسمق ًمف ي٘م٤مل

 إذاط   اهلل رؾمقل ومجٕمؾ قمٚمٞمف ومّمغم ٟمٕمؿ،: وم٘م٤مل سمرئ؟ ُمٜمٝمام واعمٞم٧م ُم٤مًمؽ، وذم

: ىم٤مل» اًمديٜم٤مران؟ صٜمٕم٧م ُم٤م:ش وم٘م٤مل اًمٖمد ُمـ ًم٘مٞمف صمؿ رواي٦م وذم: »ي٘مقل ىمت٤مدة إسم٤م ًم٘مل

 ُمـ ًم٘مٞمف صمؿ: آظمرى اًمرواي٦م وذم» ذًمؽ آظمر يم٤من طمتكش أُمس ُم٤مت إٟمام اهلل ي٤مرؾمقل

 طملم أن: »ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م ومْمٞمتٝمام ىمد: ىم٤ملش اًمديٜم٤مران؟ ومٕمؾ ُم٤م: وم٘م٤مل اًمٖمد

 ش.ضمٚمده قمٚمٞمف سمردت

 :شمٜمٌٞمٝم٤من

 قمغمط   اًمٜمٌل صالة سمٕمد يم٤من ًمٚمديـ ىمت٤مدة أيب ىمْم٤مء أن احلدي٨م هذا أوم٤مد - 1

 .اعمٞم٧م

 ذيمره ؾمٞم٠ميت يمام اًمّمالة ىمٌؾ ىمْم٤مه أنف ٟمٗمًف ىمت٤مدة أيب قمـ صح وم٘مد ُُمِمٙمؾ، وهذا

 ُمـ أصح ىمت٤مدة أيب ومرواي٦م اًمتٕمدد قمغم اًم٘مّم٦م َتٛمؾ مل وم٤من ،شو» وم٘مرةش 11» اعم٠ًمخ٦م ذم

 ومٞمام احلدي٨م طمًـ وهق يمالم، وومٞمف قم٘مٞمؾ، حمٛمد سمـ اهلل قمٌد ومٞمف ٕن ضم٤مسمر، طمدي٨م

 .أقمٚمؿ واهلل سمحج٦م، ومٚمٞمس اعمخ٤مًمٗم٦م ُمع وأُم٤م ومٞمف، خي٤مًمػ مل

 ُمـ يم٤من ووًمق قمٜمف، اًمديـ سم٘مْم٤مء يٜمتٗمع اعمٞم٧م أن آطم٤مدي٨م هذه أوم٤مدت - 1

 ىمقًمف ًمٕمٛمقم اعمخّمّم٤مت مجٚم٦م ُمـ ومٝمل قمٜمف، اًمٕمذاب يرومع اًم٘مْم٤مء وأن وًمده، همػم

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًَ ْٟم َّٓ  ًمِْْلِ  إذا: »ط وًم٘مقًمف[ 19: اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 ذم واًمٌخ٤مري ُمًٚمؿ رواه احلدي٨م..ش  صمالث ُمـ إٓ قمٛمٚمف اٟم٘مٓمع آٟم٤ًمن ُم٤مت

 .وأمحد اعمٗمرد إدب

 وإٓ اًمتّمدق، ُمـ أظمص وم٤مٟمف آظمر، ؿمئ قمٜمف واًمتّمدق ؿمئ قمٜمف اًم٘مْم٤مء وًمٙمـ 

ًمديـ، قمـ اًمقًمد صدىم٦م ذم ُمقرده٤م إٟمام قمٜمف، اًمتّمدق ذم وردت اًمتل وم٤مٕطم٤مدي٨م  اًمقا

 ُمع ىمٞم٤مس ٕنف قمٚمٞمٝمام، اًمٖمري٥م ىمٞم٤مس جيقز ومال احلدي٨م، سمٜمص يمًٌٝمام ُمـ وهق

 يمام ُمٜمف أقمؿ ٕهن٤م اًم٘مْم٤مء، قمغم اًمّمدىم٦م ىمٞم٤مس وٓ فم٤مهر، هق يمام اًمٗم٤مرق ُمع اًمٗم٤مرق

 .ذيمرٟم٤م



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضيـ ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧م
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 .أجْم٤م ضم٤مسمر قمـ: اًمراسمع احلدي٨م

 ،شوؾم٘م٤م صمالصملم» ديٜم٤ًم قمٚمٞمف وشمرك سمٜم٤مت، ؾم٧م وشمرك أطمد، يقم اؾمتِمٝمد أب٤مه أن

ط   اهلل رؾمقل أتٞم٧م اًمٜمخؾ، ضمداد طميه ومٚمام ،شطم٘مقىمٝمؿ ذم اًمٖمرُم٤مء وم٤مؿمتد»

، ديٜم٤م قمٚمٞمف وشمرك أطمد يقم اؾمتِمٝمد واًمدي أن قمٚمٛم٧م ىمد اهلل ي٤مرؾمقل: وم٘مٚم٧م  يمثػما

 صمؿ ومٗمٕمٚم٧م، طِمَدة، قمغم متر يمؾ ومٌٞمدر اذه٥م: ىم٤مل اًمٖمرُم٤مء، يراك أن أطم٥م وإين

 ُم٤م رأى ومٚمام اًم٤ًمقم٦م، شمٚمؽ يب أهمروا إًمٞمف ٟمٔمرو ومٚمام ،شأصٌح طملم قمٚمٞمٜم٤م ومٖمدا» دقمقت،

 قمٚمٞمف، ضمٚمس صمؿ ،شسم٤مًمؼميم٦م صمٛمره٤م ذم ودقم٤م» صمالصم٤م سمٞمدرا أقمٔمٛمٝم٤م طمقل أـم٤مف يّمٜمٕمقن

 :ىم٤مل صمؿ

 راض واهلل وأن٤م واًمدي، أُم٤مٟم٦م اهلل أدى طمتك هلؿ، يٙمٞمؾ زال ومام أصح٤مسمؽ، ادع

 يمٚمٝم٤م اًمٌٞم٤مدر واهلل ومًٚمٛم٧م سمتٛمرة، أظمقايت إمم أرضمع وٓ واًمدي، أُم٤مٟم٦م اهلل ي١مدي أن

 واطمدة، مترة يٜم٘مص مل يم٠منفط   اهلل رؾمقل قمٚمٞمف اًمذي اًمٌٞمدر إمم أنٔمر اين طمتك

 سمٙمر أب٤م ائ٧م: وم٘م٤مل ومْمحؽ، ًمف ذًمؽ ومذيمرت اعمٖمرب،ط   اهلل رؾمقل ُمع ومقاومٞم٧م»

 ؾمٞمٙمقن أن صٜمع ُم٤مط   اهلل رؾمقل صٜمع إذ قمٚمٛمٜم٤م ًم٘مد: وم٘م٤مٓ وم٠مظمؼممه٤م، وقمٛمر

 ش.ذًمؽ

 ومٞمخٓم٥م، ي٘مقم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف صغم اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل أجْم٤م قمٜمف اخل٤مُمس

 وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ: »وي٘مقل ًمف، أهؾ هق سمام قمٚمٞمف ويثٜمل اهلل، ومٞمحٛمد

 وذ حمٛمد، هدي اهلدي وظمػم اهلل يمت٤مب احلدي٨م ظمػم إن ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ

 ويم٤من ،شاًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م ويمؾ حمدصم٤مهت٤م، إُمقر

: ي٘مقل ضمٞمش ُمٜمذر يم٠منف همْمٌف، واؿمتد صقشمف وقمال قمٞمٜم٤مه، امحرت اًم٤ًمقم٦م ذيمر إذا

ٌَّّحٙمؿ» ٤ميمؿ، َص ًّ  وأن٤م وإزم، ومٕمكم، ديٜم٤م أو وٞم٤مقم٤م شمرك وُمـ ومٚمقرصمتف، ُم٤مٓ شمرك ُمـ وَُم

 ش.ٟمٗمًف ُمـ ُم١مُمـ سمٙمؾ: »رواي٦م وذمش سم٤معم١مُمٜملم أومم

 ُمـ محؾ ُمـ:»ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ :افسودس

 ش.وًمٞمف وم٠من٤م ي٘مْمف ومل ومامت ىمْم٤مئف ذم ضَمِٝمد صمؿ ديٜم٤م، أُمتل

 [.11-11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم



ـ ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    يمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضي
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 افتقحقد صفودة ادحترض تؾؼغ مؼوظقي

 حي٤مل أن ىمٌؾ اهلل، إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة ُمـ أيمثروا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.ُمقشم٤ميمؿ وًم٘مٜمقه٤م وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمٙمؿ

 ي٘مقهل٤م أن رضم٤مء اًمتقطمٞمد، ؿمٝم٤مدة اعمحتي شمٚم٘ملم ُمنموقمٞم٦م ومٞمف [:اإلموم ؿول]

 وُمـ اًمتٙمٚمٞمػ، دار ذم يزال ٓ ٕنف اعمقت، طميه ُمـش ُمقشم٤ميمؿ» سمـ واعمراد. ومٞمٗمٚمح

 وأُم٤م. اجلٜم٦م أهؾ ُمـ ومٞمٙمقن وي٘مقهل٤م، اًمِمٝم٤مدة ومٞمتذيمر شمٚم٘مٞمٜمف ُمـ يًتٗمٞمد أن اعمٛمٙمـ

 دار ُمـ ظمرج ٕنف ُمٜمف وم٤مئدة ومال اًمًٜم٦م ذم شمرد مل سمدقم٦م أنف ومٛمع اعمقت، سمٕمد شمٚم٘مٞمٜمف

 وصقرةش . طمٞم٤م يم٤من ُمـ ًمتٜمذر» ًمٚمتذيمر، ىم٤مسمؾ همػم وٕنف اجلزاء، دار إمم اًمتٙمٚمٞمػ

 هب٤م ي١مُمر وٓ قمٜمده شمذيمر أهن٤م اًمٙمت٥م سمٕمض ذم يذيمر وُم٤م سم٤مًمِمٝم٤مدة، ي١مُمر أن اًمتٚم٘ملم

 . ومراضمٕمفش 11 - 11 صش »اجلٜم٤مئز يمت٤مب» ذم طم٘م٘متف يمامط   اًمٜمٌل ؾمٜمف ظمالف

 .(818-816/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادحترض ظـد بوفؼرآن ادسجؾ ؾتح

 ذم رأجٙمؿ ُم٤م اعمًجؾ، ذم ًمٞم٘مرأ  اًم٘مرآن يْمع سمٕمْمٝمؿ ذم اًمقوم٤مة، ذم :افسوئؾ

  ذًمؽ؟

 ٓ يمالمه٤م ،...ُمًجٚم٦م ُمـ أو احلل ًمٚم٘م٤مرئ اعمقشمك قمغم اًم٘مرآن ىمراءة :افشقخ

ع  واًم٘مٌقل، سم٤مًمرى ذًمؽ يتٚم٘مك أن سمٛمٞم٧م ُأصٞم٥م ُمـ وقمغم اإلؾمالم، ديـ ذم ُينْمَ

ٌُْٚمَقٟمَُّٙمؿْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام مجٞمؾ، وسمّمؼم   َوًَمٜمَ
ٍ
ء ـَ  سمٌَِمْ ـَ  َوَٟمْ٘مصٍ  َواجْلُقعِ  اخْلَْقِف  ُِم  ُِم

ِ  َواًمثََّٛمَراِت  َوإَنُٗمسِ  إَُْمَقالِ  ـَ  َوسَمنمِّ ٤مسمِِري ـَ * اًمّمَّ ِذي   إِٟم٤َّم ىَم٤مًُمقا  ُُمِّمٞم٦ٌَمٌ  َأَص٤مسَمتُْٝمؿْ  إَِذا اًمَّ
ِ
َّ
ِ
 ّلل

ـْ  َصَٚمَقاٌت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ُأْوََلَِؽ * َراضِمُٕمقنَ  إًَِمٞمْفِ  َوإِٟم٤َّم ِؿْ  ُِم  ﴾اعْمُْٝمَتُدونَ  ُهؿُ  َوُأْوََلَِؽ  َوَرمْح٦َمٌ  َرهبِّ

 .راضمٕمقن إًمٞمف وإٟم٤م هلل إٟم٤م: ٟم٘مقل أن ذًمؽ وُمـ ،[117:اًمٌ٘مرة]

ر اعمّمٞم٦ٌم قمٔمٛم٦م اؾمتحي ويمٚمام   إًمٞمف وإٟم٤م هلل إٟم٤م: اجلٛمٞمٚم٦م اًمٕم٤ٌمرة هذه يَمرَّ

 أن هلام  ًمٚمٛمتقرم واًمٌٜم٧م آسمـ وًمٙمـ... ًمٚمٛمتقرم، اًمدقم٤مء ُمـ وُيٙمثرون راضمٕمقن،



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧م يمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضيـ
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 ومال أظمريـ أُم٤م أُم٤ًم، يم٤من أو أب٤مً  يم٤من ؾمقء اعمتقرم، ًمروح ؿم٤مء ُم٤م اًم٘مرآن ُمـ ي٘مرءا

ٜم٤َم﴿: اًمدقم٤مء هلؿ وإٟمام اعمتقرم، هذا قمغم اًم٘مرآن ي٘مرؤوا ٟمِٜم٤َم ًَمٜم٤َم اهْمِٗمرْ  َرسمَّ ظْمَقا ـَ  َوإِلِ ِذي  اًمَّ

ٌَُ٘مقَٟم٤م ـَ  هِمالًّ  ىُمُٚمقسمِٜم٤َم ذِم  دَمَْٕمْؾ  َوٓ سم٤ِمإِلياَمنِ  ؾَم  أن يٜمٌٖمل هٙمذا ،[11:احلنم]﴾ آَُمٜمُقا  ًمِٚمَِّذي

 . اًمرمح٦م ًمٚمٛمٞم٧م اهلل وٟم٠ًمل اعمّم٤مب، هذا سمٛمثؾ اعمّم٤مب ُمقىمػ يٙمقن

  (:..17: 18/  9/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادقً تؾؼغ مؼوظقي ظدم

 .وٕمٞمػش. اًمِم٤مرم»ذم اًمٕمزيز قمٌد سمٙمر أبق رواهش. اًمتٚم٘ملم رم أُم٤مُم٦م أبك: »طمدي٨م

 [:ىم٤مل صمؿ احلدي٨م وٕمػ قمغم اإلُم٤مم شمٙمٚمؿ]

 اًمرضمؾ ي٘مػ اعمٞم٧م دومـ إذا يّمٜمٕمقٟمف اًمذى هذا: ٕمحد: ىمٚم٧م: إثرم وىم٤مل»

 أبق ُم٤مت طملم اًمِم٤مم أهؾ إٓ يٗمٕمٚمف أطمدا رأج٧م ُم٤م: ىم٤مل ومالٟم٦م؟ اسمـ ومالن ي٤م: وي٘مقل

 ويم٤من، يٗمٕمٚمقٟمف يم٤مٟمقا  أهنؿ أؿمٞم٤مظمٝمؿ قمـ ُمريؿ أبك سمـ سمٙمر أبك قمـ ومٞمف يروى، اعمٖمػمة

 ش.أُم٤مُم٦م أبك طمدي٨م إمم يِمػم، يرويف قمٞم٤مش سمـ إؾمامقمٞمؾ

 ُمـ أطمد وٓ، صم٤مسمت٤م ص٤محل٤م احلدي٨م هذا ُمثؾ يٙمقن أن يٛمٙمـ يمٞمػ ؿمٕمرى وًمٞم٧م

 !سمف؟ يٕمٛمؾ إول اًمًٚمػ

 [(711) رىمؿ طمدي٨م َت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 افبدظل وافتؾؼغ فؾؿقً افؼظل افتؾؼغ

 اطمتْم٤مر قمٜمد: اعمنموع اًمتٚم٘ملم ُمنموع، وهمػم ُمنموع: شمٚم٘مٞمٜم٤من: اًمتٚم٘ملم :افشقخ

 ضم٤مئز اًمتٚم٘ملم هذا...  ويٌٍم ويرى يًٛمع يزال ٓ ًمٙمـ ُمريْم٤مً  يٙمقن ًمٚمٛمقت اعمٞم٧م

 اًمتٚم٘ملم ذاك ضم٤مئز، همػم هٜم٤م اًمتٚم٘ملم هذا اًم٘مؼم ذم وووع اعمٞم٧م ُم٤مت إذا ًمٙمـ ذقم٤ًم،

 .سمدقم٦م: اًمث٤مين اًمتٚم٘ملم وهذا ؾمٜم٦م

 إهل ٓ: ُمقشم٤ميمؿ ًم٘مٜمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ضم٤مء اعمنموع، ًمٚمتٚم٘ملم سم٤مًمٜم٦ًٌم :أوٓ



ـ ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    يمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضي
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، ُم٤مشمقا  اًمذيـ وًمٞمس اعمقت طميهؿ اًمذيـ: ُمقشم٤ميمؿ ًم٘مٜمقا ش اهلل إٓ  اًمذيـ ٓ، واٟمتٝمقا

 احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمف أُمر اًمتٚم٘ملم هذا اعمقت وؿمؽ قمغم هؿ

 قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده صحٞمحف ذم يروي ُمًٚمؿ اإلُم٤مم ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم اًمّمحٞمح،

 ش.اهلل إٓ إهل ٓ: ُمقشم٤ميمؿ ًم٘مٜمقا :» ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب

 ومٛمرضط   اًمٜمٌل خيدم يم٤من اًمٞمٝمقد ُمـ همالُم٤مً  أن: »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم وضم٤مء

 قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل اعمقت، ُمرض ذم وهق يٕمقده اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومج٤مءه اًمٖمالم هذا

 وم٘م٤مل اعمقت وؿمؽ قمغم هذا أن قمرف اًمرؾمقلش اهلل إٓ إهل ٓ: ىمؾ: واًمًالم اًمّمالة

 شمٕمرومقن أنتؿ رأؾمف، ومقق أبقه ًمٙمـ ي٘مقهل٤م أن يريد اًمٖمالم اهلل، إٓ إهل ٓ: ىمؾ: ًمف

 أبٞمف إمم سمٍمه اًمٖمالم رومع! اهلل ؾمٌح٤من ًمٙمـ اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٚمدقمقة وقمدائٝمؿ اًمٞمٝمقد

  حمٛمد؟ اًمٜمٌل ي٘مقل ومٞمام أيب ي٤م رأجؽ ُم٤م: يًتِمػمه يم٠منف

 َيْٕمِروُمقَٟمفُ ﴿: اًمٞمٝمقد وُمٜمٝمؿ اًمٙمت٤مب أهؾ طمؼ ذم شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ُمّمداىم٤مً ! اهلل ؾمٌح٤من

ًمد ىم٤مل ُم٤مذا[ 116:اًمٌ٘مرة]﴾َأبْٜم٤َمَءُهؿْ  َيْٕمِروُمقنَ  يَماَم   أب٤م أـمع: ىم٤مل اعمريض؟ ًمقًمده اًمقا

 يب ٟمج٤مه اًمذي هلل احلٛمد: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل وُم٤مت، اهلل إٓ إهل ٓ: وم٘م٤مل اًم٘م٤مؾمؿ،

 .ضم٤مئز شمٚم٘ملم ومٝمذا اًمٜم٤مر،...  ُمـ إلٟم٘م٤مذه ؾم٤ٌٌمً  يم٤من أن: يٕمٜملش اًمٜم٤مر ُمـ

 واعمٜمٓمؼ، اًمٕم٘مؾ طمٞم٨م ُمـ ُمٕم٘مقل همػم..اًمتٚم٘ملم ومٝمذا ىمؼمه ذم اعمٞم٧م ووع إذا أُم٤م

 ُمٜمف اًمروح ظمرضم٧م طمٞمٜمام وذ، ظمػم ُمـ رء يمؾ اٟم٘مٓمع اعمٞم٧م يٛمقت طمٞمٜمام ح٤مذا؟

 ُمٕم٤مُمٚم٦م ومًٞمٕم٤مُمؾ وم٤مضمراً  ـم٤محل٤مً  يم٤من وإن اًمّم٤محللم، ُمٕم٤مُمٚم٦م ومًٞمٕم٤مُمؾ ص٤محل٤مً  يم٤من إن

 ضم٤مءك إذا: ي٘م٤مل أن ىمؼمه ذم يقوع طمٞمٜمام اعمٞم٧م هذا يٗمٞمد ومامذا اًمٗم٤مضمريـ اًمٓم٤محللم

 ُمثؾ اًمٜم٤مس سم٠مذه٤من شم٘مري٤ٌمً  أىمقل أن٤م اًمتٚم٘ملم هذا ٟمٌٞمؽ؟ ُمـ ديٜمؽ ُم٤م رسمؽ ُمـ وم٠ًمخؽ

 يٙمقن رسمام اعمٛمتحـ ويٚم٘مـ اإلٟم٤ًمن ي٠ميت اًمدروس ذم.. آُمتح٤من ذم اعمٛمتحـ شمٚم٘ملم

 اجلقاب ي١مصمر ٓ ومٝمق اًمّمحٞمح ًمٚمجقاب هق يتٝمٞم٠م مل ٕنف إؾم٘م٤مـمف: ؾم٥ٌم ًمف شمٚم٘مٞمٜمف

سمف ؾمٞمٙمقن ىمؼمه ذم ووع اًمذي اعمٞم٧م هٙمذا يٗمٞمده، ٓ اًمتٚم٘ملم ومٝمذا  مت٤مُم٤مً  ُمتج٤موسم٤مً  ضمقا

 ذم اعمٛمتحـ اًمرضمؾ ُمثؾ اجلقاب يٕمٓمل أن ومٞمًتٓمٞمع ص٤محل٤مً  يم٤من إن اًمدٟمٞم٤م ذم طمٞم٤مشمف ُمع

 يْمٞمع اًمذي أُم٤م ؾمٝمقًم٦م، سمٙمؾ اجلقاب ؾمٞمٕمٓمل آظمره إمم هن٤مر ًمٞمالً  درس إذا اًمدٟمٞم٤م



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضيـ ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧م
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 يٕمٓمل أن يًتٓمٞمع أن هٞمٝم٤مت آظمره وإمم واعمٚمذات اعمالهل ذم آُمتح٤من ىمٌؾ أوىم٤مشمف

 .اجلقاب يٕمٓمل أن يًتٓمٞمع ٓ اجلقاب،

 ًمٚمجقاب اؾمتٕمد يٙمقن أن إُم٤م رضمٚملم أطمد ومٝمق ىمؼمه ذم يقوع طمٞمٜمام اعمٞم٧م هٙمذا

 يًتٕمد مل يٙمقن أن وأُم٤م إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب هذا أؾمٝمؾ ومام ىمؼمه ذم اًم١ًمال هلذا

 ًمذًمؽ أبدًا: ؿمٞمئ٤مً  ذًمؽ يٗمٞمده ومال اًمّمقاب شمٚم٘مٞمٜمف يمؾ وشمٚم٘مٜمف اًمدٟمٞم٤م ومٚمتًتٛمع ًمذًمؽ

 سمٕمض ذم متٌم وشم٘م٤مًمٞمد قم٤مدات وإٟمام ُمٕم٘مقل، هق وٓ ُمنموع هق ٓ اًمتٚم٘ملم ومٝمذا

 .اجلٝمؾ ومٞمٝم٤م َتٙمؿ اًمتل اًمٌالد

 واعمقوققم٦م: اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م هق اًمٌدع هذه أيمثر ؾم٥ٌم أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ

 ؾمٚمًٚم٦م رأجتٛمقه أنٙمؿ سمد ٓ اًمذي اًمٙمت٤مب هذا أخٗمتٝم٤م اًمتل ُم١مًمٗم٤ميت أوائؾ ُمـ وًمذًمؽ

 ؾمٌٌٝم٤م اًمٌدع هذه ُمـ يمثػم إُم٦م، ذم اًمًٞمئ وأثره٤م واعمقوققم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م

 ُمـ يمٚمٝم٤م إقم٤مضمؿ سمالد سمالدٟم٤م أن: أىمقل احلؼ واحلؼ واعمقوققم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م

 ُمـ وهذا إـمالىم٤ًم، احلدي٨م قمٚمؿ قمٜمدهؿ يقضمد ٓ يقهمًالومٞم٤م ُمـ أخ٤ٌمٟمٞم٤م ُمـ شمريمٞم٤م

 سمٗمْمٚمف يقضمٝمف أخ٤ٌمٟمٞم٤م ُمـ ُمثكم ًمف قمٌداً  يقضمد ٓ أن وضمؾ قمز اهلل شم٘م٤مدير قمج٤مئ٥م

 هٜم٤مك يٌ٘مك مل ٕنف أؾمت٤مذ، ُمـ اًمٕمٚمؿ هذا يتٚم٘مك أن دون احلدي٨م قمٚمؿ إمم ورمحتف

 ومٌالد ؾمٌٞمالً  ذًمؽ إمم وضمدٟم٤م ُم٤م اًمٕمٚمؿ ٟمتٚم٘مك أن أردٟم٤م ًمق احلدي٨م، قمٚمؿ ذم أؾم٤مشمذة

 ُم٤مئتل سمٜمحق شمدريًف أطمٞمل احلدي٨م ومٝمٜم٤مك وم٘مط اهلٜمد إٓ اؾمتثٜم٤مء سمدون يمٚمٝم٤م إقم٤مضمؿ

 إـمالىم٤ًم، ذيمر ومٞمف ًمٚمحدي٨م ًمٞمس إقمجٛمٞم٦م اًمٌالد يمٙمؾ يم٤مٟم٧م ومٝمل ىمٌؾ ومٞمام أُم٤م ؾمٜم٦م

 وُمقوقع ضمداً  ووٕمٞمػ ووٕمٞمػ وطمًـ صحٞمح احلدي٨م أُم٤م.. اهلل رؾمقل ىم٤مل إٓ

 يٗم٘مٝمف ٓ ومٝمق ىمرءه أطمد إن صمؿ ي٘مرؤه أوًٓ  أطمد ٓ ًمٙمـ اًمٙمت٥م ذم ُمٙمتقب يمالم هذا

 .اًمْمٕمٞمػ ُمـ اًمّمحٞمح يٛمٞمز أن يًتٓمٞمع ٓ

 أن اًمٙمٌػم اًمٓمؼماين ُمٕمجؿ ذم طمدي٨م هٜم٤مك يقضمد أنف اًمٙمالم هذا ُمـ اًمِم٤مهد

 صمؿ ىمؼمه ذم اعمٞم٧م ووٕم٧م إذا: »ىم٤ملط   اًمٜمٌل أن أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ُمـط   اًمٜمٌل

 وٕمٞمػ، احلدي٨م هذا ًم٘مٜمقه،: يٕمٜمل ويمذا، يمذا..ش  وم٘مقًمقا  قمٚمٞمف اًمؽماب أهٚمتؿ

 واضم٥م أُمر هق ؿمؽ سمال سم٤محلدي٨م واًمٕمٛمؾ طمدي٨م أنف قمغم سمف يٕمٛمٚمقن وهؿ ُمقضمقد



ـ ومٕمٚمف سمٕمد  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    ُمقت اعمٞم٧ميمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضي
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 ُمـ صحتف ُمٕمروم٦م] جي٥م سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ ىمٌؾ ًمٙمـ قم٤مُم٦م سمّمقرة اعمًٚمؿ قمغم

 [..وٕمٗمف

  (. 1: 11: 11/   78/   واًمٜمقر اهلدى)

  ( 11: 11: 11/   81/   واًمٜمقر اهلدى)

 





 للحاضريو جيوز ما كتاب

 1 وغريهم امليت عهد

                                                           

 ش.11 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)





ـ قمٜمد اعمٞم٧م وهمػمهؿ ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    يمت٤مب ُم٤م جيقز ًمٚمح٤مضي
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 أيوم ثالثي وتؼبقؾف ادقً وجف ـشػ جقاز

 ذًمؽ وذم أج٤مم، صمالصم٦م قمٚمٞمف واًمٌٙم٤مء وشم٘مٌٞمٚمف، اعمٞم٧م وضمف يمِمػ هلؿ وجيقز

 :أطم٤مدي٨م

 أيمِمػ ضمٕمٚم٧م أيب، ىمتؾ ح٤م: »ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ :إول

 ،شومرومعط   اًمٜمٌل سمف وم٠مُمر» يٜمٝم٤مين، ٓط   واًمٜمٌل وهنقين، أبٙمل، وضمٝمف قمـ اًمثقب

 اعمالئٙم٦م ُم٤مزاًم٧م شمٌٙملم، أوٓ شمٌٙملم،ط   اًمٜمٌل وم٘م٤مل شمٌٙمل، وم٤مـمٛم٦م قمٛمتل ومجٕمٚم٧م

 ش.رومٕمتٛمقه طمتك سم٠مضمٜمحتٝم٤م شُمٔمِّٚمف

 ومرؾمف قمغم قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أبق أىمٌؾ: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ :افثوين

ٜمْح» ب ُمًٙمٜمف ُمـ ًَ  ومٚمؿ اًمٜم٤مس ُيَٙمٚمِّؿ وقمٛمر» اعمًجد، قمغم ومدظمؾ ٟمزل طمتكش اًم

 ُمًجك وهقط   اًمٜمٌل ومتٞمٛمؿ قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمغم دظمؾ طمتك اًمٜم٤مس يٙمٚمؿ

ٌّٚمف قمٚمٞمف أيم٥م صمؿ وضمٝمف، قمـ ومٙمِمػ طمؼمة، سمؼمدة : وم٘م٤مل سمٙمك صمؿ ،شقمٞمٜمٞمف سملم» وم٘م

 وم٘مد قمٚمٞمؽ اًمتل اعمقشم٦م أُم٤م ُمقشمتلم، قمٚمٞمؽ اهلل جيٛمع ٓ اهلل ٟمٌل ي٤م وأُمل أن٧م سم٠ميب»

 ش.سمٕمده٤م متقت ٓ اًمتل اعمقشم٦م ُم٧م ًم٘مد: رواي٦م وذم ُمتٝم٤م،

 وهق ُمٔمٕمقن سمـ قمثامن قمغم دظمؾط   اًمٜمٌل أن: »أجْم٤م قم٤مئِم٦م قمـ :افثوفٌ

ٌَّٚمف، قمٚمٞمف أيم٥مَّ  صمؿ وضمٝمف، قمـ ومٙمِمػ ُمٞم٧م،  قمغم شمًٞمؾ اًمدُمقع رأج٧م طمتك وسمٙمك وم٘م

 ش.وضمٜمتٞمف

 ؾمٞمػ أيب قمغمط   اهلل رؾمقل ُمع دظمٚمٜم٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل رى أنس قمـ :افرابع

 وؿمٛمف، وم٘مٌٚمف إسمراهٞمؿط   اهلل رؾمقل وم٠مظمذ اًمًالم، قمٚمٞمف ٓسمراهٞمؿ (1)فمئرا  ويم٤من -

ط   اهلل رؾمقل قمٞمٜم٤م ومجٕمٚم٧م سمٜمٗمًف، جيقد وإسمراهٞمؿ ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمف دظمٚمٜم٤م صمؿ

! قمقف اسمـ ي٤م:» وم٘م٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م وأن٧م: قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد ًمف وم٘م٤مل شمذروم٤من،

 ُم٤م إٓ ٟم٘مقل وٓ حيزن، واًم٘مٚم٥م شمدُمع، اًمٕملم إن: »وم٘م٤مل سم٠مظمرى أتٌٕمٝم٤م صمؿ رمح٦م، إهن٤م

                                                           

 .اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهؿ ُمروٕم٦م زوج أي [.ُمٜمف]  (1)



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب ُم٤م جيقز ًمٚمح٤مضيـ قمٜمد اعمٞم٧م وهمػمهؿ
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 ش.عمحزوٟمقن إسمراهٞمؿ ي٤م سمٗمراىمؽ وإٟم٤م رسمٜم٤م، يريض

 ضمٕمٗمر آل أُمٝمؾط   اًمٜمٌل أن: »قمٜمف اهلل ريض ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد قمـ :اخلومس

 .احلدي٨م..ش  اًمٞمقم سمٕمد أظمل قمغم شمٌٙمقا  ٓ: وم٘م٤مل أت٤مهؿ صمؿ ي٠متٞمٝمؿ، أن صمالصم٤م

 [.11-11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 



 على جيب ما كتاب

 1 امليت أقارب

                                                           

 ش.17-16 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)





 يمت٤مب ُم٤م جي٥م قمغم أىم٤مرب اعمٞم٧م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 ادقً أؿورب ظذ افصز وجقب

 :أُمران ووم٤مشمف ظمؼم يٌٚمٖمٝمؿ اعمٞم٧م أىم٤مرب قمغم وجي٥م

ٌُْٚمَقٟمَُّٙمؿْ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف سم٤مًم٘مدر، واًمرو٤م اًمّمؼم :إول   َوًَمٜمَ
ٍ
ء ـَ  سمٌَِمْ  اخْلَْقِف  ُِم

ـَ  َوَٟمْ٘مصٍ  َواجْلُقعِ  َُْمَقالِ  ُِم ْٕ َنُْٗمسِ  ا ْٕ ِ  َواًمثََّٛمَراِت  َوا ـَ  َوسَمنمِّ ٤مسمِِري ـَ *  اًمّمَّ ِذي  إَِذا اًمَّ

٦ٌَمٌ  َأَص٤مسَمتُْٝمؿْ    إِٟم٤َّم ىَم٤مًُمقا  ُُمِّمٞم
ِ
َّ
ِ
ـْ  َصَٚمَقاٌت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ُأوََلَِؽ *  َراضِمُٕمقنَ  إًَِمٞمْفِ  َوإِٟم٤َّم ّلل ِؿْ  ُِم  َرهبِّ

 ُم٤مًمؽ سمـ أنس وحلدي٨م[ 117 - 111: اًمٌ٘مرة] ﴾اعْمُْٝمَتُدونَ  ُهؿُ  َوُأوََلَِؽ  َوَرمْح٦َمٌ 

 اشم٘مل: »هل٤م وم٘م٤مل شمٌٙمل، وهل ىمؼم قمٜمد سم٤مُمرأةط   اهلل رؾمقل ُمر: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض

 وم٘مٞمؾ! شمٕمرومف ومل: ىم٤مل! سمٛمّمٞمٌتل شُمَّم٥م مل وم٤مٟمؽ قمٜمل، إًمٞمؽ: وم٘م٤مًم٧م واصؼمي، اهلل

 دمد ومٚمؿط   اهلل رؾمقل سم٤مب وم٠مت٧م اعمقت، ُمثؾ وم٠مظمذه٤م! ط اهلل رؾمقل هق: هل٤م

 اًمّمؼم إن: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل أقمرومؽ، مل إين اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م سمقاسملم، قمٜمده

 ش.آومم اًمّمدُم٦م قمٜمد

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ظظقؿ أجر فف إوٓد وؾوة ظذ افصز

 أذيمر يمثػمة أطم٤مدي٨م ذًمؽ ذم ضم٤مء وىمد قمٔمٞمؿ، أضمر ًمف إوٓد ووم٤مة قمغم واًمّمؼم

 :سمٕمْمٝم٤م

 َتٚم٦م إٓ اًمٜم٤مر ومتٛمًف اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ ٕطمد يٛمقت ٓ» :أوٓ

 ش.اًم٘مًؿ

 أدظمٚمٝمؿ إٓ احلٜم٨م، يٌٚمٖمقا  مل اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م هلام يٛمقت ُمًٚمَٛملم ُم٤مُمـ» :ثوكقو

 ومٞم٘م٤مل اجلٜم٦م، أبقاب ُمـ سم٤مب قمغم ويٙمقٟمقن: ىم٤مل رمحتف، سمٗمْمؾ اجلٜم٦م وأبقُّيؿ اهلل

ٟم٤م، جيئ طمتك: ومٞم٘مقًمقن اجلٜم٦م، ادظمٚمقا : هلؿ  يمؿ وأبقا  أنتؿ اجلٜم٦م ادظمٚمقا : هلؿ ومٞم٘م٤مل أبقا

 ش.اهلل رمح٦م سمٗمْمؾ

ة أجام» :ثوفثو ة ىم٤مًم٧م اًمٜم٤مر، ُمـ طمج٤مسم٤م يم٤مٟمقا  اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م هل٤م ُم٤مت اُمرأ : اُمرأ
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 ش.واصمٜم٤من: ىم٤مل واصمٜم٤من؟

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 آشسجوع وجقب

  إِٟم٤َّم﴿: ي٘مقل أن وهق آؾمؽمضم٤مع،: إىم٤مرب قمغم جي٥م مم٤م
ِ
َّ
ِ
 يمام ﴾َراضِمُٕمقنَ  إًَِمٞمْفِ  َوإِٟم٤َّم ّلل

َُم٦م، أي٦م ذم ضم٤مء ش ُمٜمٝم٤م ظمػما  زم وأظمٚمػ ُمّمٞمٌتل ذم أضمرين مهللا: »ىمقًمف قمٚمٞمف ويزيد اعمُتََ٘مدِّ

 ُمًٚمؿ ُمـ ُم٤م: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض ؾمٚمٛم٦م أم حلدي٨م»

  إِٟم٤َّم﴿ اهلل أُمره ُم٤م ومٞم٘مقل ُمّمٞم٦ٌم شمّمٞمٌف
ِ
َّ
ِ
 ُمّمٞمٌتل ذم اضمرين مهللا ﴾َراضِمُٕمقنَ  إًَِمٞمْفِ  َوإِٟم٤َّم ّلل

 ش.ُمٜمٝم٤م ظمػما  ًمف اهلل أظمٚمػ إٓ ُمٜمٝم٤م ظمػما  زم وأظمٚمػ

 سمٞم٧م أول ؾمٚمٛم٦م، أيب ُمـ ظمػم اعمًٚمٛملم أّي : ىمٚم٧م ؾمٚمٛم٦م أبق ُم٤مت ومٚمام: ىم٤مًم٧م

: ىم٤مًم٧مط   اهلل رؾمقل زم اهلل وم٠مظمٚمػ ىمٚمتٝم٤م، إين صمؿط   اهلل رؾمقل إمم ه٤مضمر

 وأن٤م سمٜمت٤م زم إن: وم٘مٚم٧م ًمف، خيٓمٌٜمل سمٚمتٕم٦م أيب سمـ طم٤مـم٥مط   اهلل رؾمقل إزم أرؾمؾ

 ش.سم٤مًمٖمػمة يذه٥م أن اهلل وأدقمق قمٜمٝم٤م، ُيٖمٜمٞمٝم٤م أن اهلل ومٜمدقمق اسمٜمتٝم٤م أُم٤م: »وم٘م٤مل همٞمقر،

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 ؾلؿؾ أيوم ثالثي ؽره وظذ أصفر أربعي زوجفو ظذ ادرأة حداد

ة متتٜمع أن اًمّمؼم يٜم٤مذم وٓ  همػمه أو وًمده٤م ووم٤مة قمغم طمدادا يمٚمٝم٤م، اًمزيٜم٦م ُمـ اعمرأ

، أؿمٝمر أرسمٕم٦م ومتحد زوضمٝم٤م، قمغم إٓ أج٤مم، صمالصم٦م قمغم شمزد مل إذا  زيٜم٥م حلدي٨م وقمنما

 رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: وم٘م٤مًم٧مط   اًمٜمٌل زوج طمٌٞم٦ٌم أم قمغم دظمٚم٧م: »ىم٤مًم٧م ؾمٚمٛم٦م أيب سمٜم٧م

 ومقق ُمٞم٧م قمغم َتدش أن» أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل شم١مُمـ ُٓمرأة حيؾ ٓ: »ي٘مقلط   اهلل

 طملم - ضمحش سمٜم٧م زيٜم٥م قمغم دظمٚم٧م صمؿش وقمنما  أؿمٝمر أرسمٕم٦م زوج قمغم إٓ صمالث،

 أين همػم طم٤مضم٦م، ُمـ سم٤مًمٓمٞم٥م ُم٤مزم: ىم٤مًم٧م صمؿ ومٛم٧ًم، سمٓمٞم٥م ومدقم٧م أظمقه٤م شمقذم

 ش.احلدي٨م ومذيمرت.. » ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 فف إرضوءً  زوجفو ؽر ظذ فؾحداد ادرأة ترك أؾضؾقي

 ومٝمق ُمٜمٝم٤م، ًمقـمره وىمْم٤مء ًمٚمزوج إرو٤مء زوضمٝم٤م، همػم قمغم َتد مل إذا وًمٙمٜمٝم٤م

 أيب وزوضمٝم٤م ؾُمٚمٞمؿ ٕم وىمع يمام يمثػم، ظمػم ذًمؽ وراء ُمـ هلام ويرضمك هل٤م، أومْمؾ

 [. إصؾ ذم اًم٘مّم٦م راضمع] قمٜمٝمام اهلل ريض آٟمّم٤مري ـمٚمح٦م

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم





 على حيرم ما  كتاب

 1 امليت أقارب

                                                           

 ش.19-18 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 ادقً ظذ افـقوحي حرمي

 ُم٤مت إذا يرشمٙمٌقهن٤م اًمٜم٤مس سمٕمض يزال وٓ يم٤من أُمقراط   اهلل رؾمقل طمرم ًم٘مد

 :سمٞم٤مهن٤م ُمـ سمد ومال ٓضمتٜم٤مهب٤م، ُمٕمرومتٝم٤م ومٞمج٥م ُمٞم٧م، هلؿ

٤مطم٦م - أ  :يمثػمة أطم٤مدي٨م وومٞمٝم٤م ،(1) اًمذِّ

 إطم٤ًمب، ذم اًمٗمخر: يؽميمقهنـ ٓ اجل٤مهٚمٞم٦م، أُمر ُمـ أُمتل ذم أرسمع» – 1

 ىمٌؾ شمت٥م مل إذا اًمٜم٤مئح٦م: وىم٤مل. واًمذ٤مطم٦م سم٤مًمٜمجقم، وآؾمتً٘م٤مء إن٤ًمب، ذم واًمٓمٕمـ

 ش.ضمرب ُمـ ودرع ىمٓمران، ُمـ هسم٤مل وقمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم شم٘م٤مم ُمقهت٤م،

 ش.اعمٞم٧م قمغم واًمذ٤مطم٦م اًمٜم٥ًم، ذم اًمٓمٕمـ: يمٗمر هبؿ مه٤م اًمٜم٤مس ذم اصمٜمت٤من» – 1

  اهلل رؾمقل وم٘م٤مل زيد، سمـ أؾم٤مُم٦م ص٤محط   اهلل رؾمقل اسمـ إسمراهٞمؿ ُم٤مت ح٤م– 1

 يٖمْم٥م وٓ شمدُمع، واًمٕملم حيزن، اًم٘مٚم٥م طمؼ، سمّم٤مئح وًمٞمس ُمٜمل، هذا ًمٞمس»ط 

 ش .اًمرب

 ومام ٟمٜمقح، أٓ اًمٌٞمٕم٦م ُمعط   اهلل رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م أظمذ: »ىم٤مًم٧م قمٓمٞم٦م أم قمـ - 1

 ؾمؼمة أيب واسمٜم٦م اًمٕمالء، أم ؾمٚمٞمؿ، أم مخس، إٓش اعم٤ٌميٕم٤مت ُمـ شمٕمٜمل» اُمرأة ُمٜم٤م ووم٧َّم

 ش.ُمٕم٤مذ واُمرأة ؾمؼمة، أيب اسمٜم٦م أو ُمٕم٤مذ، اُمرأة

 طمٗمّم٦م، قمٚمٞمف قمقًم٧م ـمٕمـ ح٤م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن:»ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ - 1

 وقمّقل!ش يٕمذب؟ قمٚمٞمف اعمٕمّقل: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م أُم٤م طمٗمّم٦م ي٤م: وم٘م٤مل

ل أن قمٚمٛم٧م أُم٤م صٝمٞم٥م ي٤م: قمٛمر وم٘م٤مل واص٤مطم٤ٌمه، واأظم٤مه: ي٘مقل صٝمٞم٥م قمٚمٞمف  اعمٕمقَّ

ب؟ قمٚمٞمف ب اعمٞم٧م إن: »رواي٦م وذم! يٕمذَّ : أظمرى وذمش. قمٚمٞمف أهٚمف سمٙم٤مء سمٌٕمض ًمٞمٕمذَّ

 ش.قمٚمٞمف ٟمٞمح سمام ىمؼمه ذم»

 سمام ىمؼمه ذم يٕمذب اعمٞم٧م: »رواي٦م وذمش قمٚمٞمف أهٚمف سمٌٙم٤مء يٕمذب اعمٞم٧م إن» – 6

                                                           

 ُمت٘م٤مسمالت ي٘مٗمـ اًمٜم٤ًمء يم٤من شمٗمٕمؾ، احل٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م ُم٤م اًمٜمقح»: اًمٕمريب اسمـ اسمـ ىم٤مل. اًمٌٙم٤مء قمغم زائد أُمر وهق (1)

 [.ُمٜمف. ]ُمًٚمؿ قمغم آيب ٟم٘مٚمف شوضمقهٝمـ وييسمـ روءؾمٝمـ قمغم اًمؽماب وحيثلم يّمحـ،
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 ش.قمٚمٞمف ٟمٞمح

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمٚمٞمف ٟمِٞمح سمام يٕمذب قمٚمٞمف ُيٜمَح ُمـ» – 7

 سمف اعمراد ًمٞمس ىمٌٚمف، اًمذي احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمٌٙم٤مء أن سمٞم٤من احلدي٨م هذا وذم

 اعمت٘مدم قمٛمر طمدي٨م هذا إمم أؿم٤مر وىمد اًمذ٤مطم٦م، وهق ظم٤مص سمٙم٤مء سمؾ اًمٌٙم٤مء، ُمٓمٚمؼ

 ...ش. سمٙم٤مء سمٌٕمض: »ىمقًمف وهق اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م ذم

 قمٜمف، اهلل ريض رواطم٦م سمـ اهلل قمٌد قمغم أهمٛمل: »ىم٤مل سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن قمـ -8

 ُم٤م: أوم٤مق طملم وم٘م٤مل قمٚمٞمف، شمٕمدد وايمذا، وايمذا، واضمٌاله،: شمٌٙمل قمٛمرة أظمتف ومجٕمٚم٧م

 ش.قمٚمٞمف شمٌؽ مل ُم٤مت ومٚمام ؟!يمذًمؽ زم، ىمٞمؾ إٓ ؿمٞمئ٤م ىمٚم٧م

 [.11-19] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 أهؾف ببؽوء ادقً تعذيى معـك

 [:أهٚمف سمٌٙم٤مء اعمٞم٧م شمٕمذي٥م أطم٤مدي٨م قمغم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أصقل سمٕمض ُمع يتٕم٤مرض ٕنف ُمِمٙمؾ، ىمٌٚمف واًمٚمذيـ احلدي٨م هذا فم٤مهر إن صمؿ

 وىمد ،﴾َوَٓ شَمِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأظْمَرى ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم اعم٘مررة وىمقاقمده٤م اًمنميٕم٦م

 : ىمقٓن اًمّمقاب إمم وأىمرهب٤م أىمقال، صمامٟمٞم٦م قمغم ذًمؽ قمـ اجلقاب ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ

 سم٤مًمٜمقح أوص ُمـ قمغم حمٛمقل احلدي٨م أن وهق اجلٛمٝمقر، إًمٞمف ذه٥م ُم٤م :إول

 .قم٤مدة يٗمٕمٚمقٟمف اًمٜم٤مس سم٠من قمٚمٛمف ُمع سمؽميمف يقص مل أو قمٚمٞمف،

 ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤م ومٗمٕمٚمقا  طمٞم٤مشمف ذم يٜمٝم٤مهؿ يم٤من إذا: »اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل وهلذا 

 .اًمٕم٘م٤مب سمٛمٕمٜمك هؿ قمٜمد واًمٕمذابش. ؿمئ قمٚمٞمف يٙمـ مل ووم٤مشمف، سمٕمد

 ذم وذًمؽ وحيزن، هلؿ ويرق أهٚمف سمٙم٤مء سمًامقمف يت٠مخؿ أي» ُمٕمٜمك أن :وآظمر

 ش. اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وًمٞمس اًمؼمزخ،

 اًم٘مٞمؿ واسمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وٟمٍمه وهمػمه، اًمٓمؼمي ضمرير سمـ حمٛمد ذه٥م هذا وإمم
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د ًمٞمس: »ىم٤مًمقا . وهمػممه٤م  ُمـ أقمؿ واًمٕمذاب قمٚمٞمف، احلل سمٌٙم٤مء يٕم٤مىمٌف اهلل أن اعمرا

 وإٟمام ذٟم٥م، قمغم قم٘م٤مسم٤م هذا وًمٞمس ،شاًمٕمذاب ُمـ ىمٓمٕم٦م اًمًٗمر: »ىمقًمف ذم يمام اًمٕم٘م٤مب

 . وشم٠مخؿ شمٕمذي٥م هق

 اعمذه٥م هذا إمم أُمٞمؾ ويمٜم٧مش. ىمؼمه ذمش: »6و1» احلدي٨م ذم ىمقًمف هذا ي١ميد وىمد

 اًمٕمذاب ىمٞمد اًمذي اًم٤ًمسمع ًمٚمحدي٨م عمخ٤مًمٗمتف وٕمٞمػ أنف زم سمدا صمؿ اًمزُمـ، ُمـ سمره٦م

 وًمذًمؽ ذيمروا، سمام شم٠مويٚمف يٛمٙمـ ٓ هذا أن اًمقاوح وُمـ ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم» سم٠منف

 ذم أظمر واًم٘مٞمد اًم٘مٞمد هذا سملم قمٜمدهؿ ُمٜم٤موم٤مة وٓ اجلٛمٝمقر، ُمذه٥م قمٜمدٟم٤م وم٤مًمراضمح

. اًم٘مٞم٤مُم٦م ويقم ىمؼمه، ذم يٕمذب أنف ويٜمت٩م أظمر، إمم أطمدمه٤م يْمؿ سمؾ ،شىمؼمه ذم» ىمقًمف

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سملم وهذا

 [11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ؟(أهؾف ببؽوء يعذب ادقً إن): حديٌ رشح مو

 ذطمف؟ يمٞمػ..ش أهٚمف سمٌٙم٤مء ًمٞمٕمذب اعمٞم٧م إن: »واحلدي٨م :مداخؾي

 اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ وهمػمه قمٛمر اسمـ وسملم قم٤مئِم٦م سملم ظمالف ضمرى ىمد هذا :افشقخ

 اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل إٟمام: وىم٤مًم٧م احلدي٨م، هذا أنٙمرت قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م وم٤مًمًٞمدة

 ُم٤م احلدي٨م قمٚمامء ًمٙمـ ُمٞمتٝمؿ، قمغم يٌٙمقن يم٤مٟمقا  اًمٞمٝمقد ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم احلدي٨م هذا

 رواهش قمٚمٞمف أهٚمف سمٌٙم٤مء ًمٞمٕمذب اعمٞم٧م إن: »احلدي٨م ٕن ذًمؽ اإلٟمٙم٤مر: قمغم واوم٘مقه٤م

 رواه اهلل قمٌد واسمٜمف قمٛمر وهمػم قمٛمر، أبقه رواه قمٛمر اسمـ همػم اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ مج٤مقم٦م

 قم٤مئِم٦م، اًمًٞمدة ومٕمٚم٧م يمام قمٛمر اسمـ ًمتقهٞمؿ جم٤مل ومال وًمذًمؽ ؿمٕم٦ٌم، سمـ اعمٖمػمة أجًْم٤م

 دام ُم٤م ًمٙمـ احلدي٨م، هذا روى ىمد وطمده قمٛمر اسمـ يم٤من ًمق اًمتقهٞمؿ هذا يٛمٙمـ يم٤من

 .قم٤مئِم٦م وهل واطمد ُمـ أطمٗمظ وم٤مًمثالصم٦م ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة وُمٕمف أبقه ُمٕمف أن

 ىمقل قمغم وىمقهل٤م قم٤مئِم٦م رأي يٖمٚم٥م أن طمٞمٜمئذ يٛمٙمـ يم٤من ًمقطمده قمٛمر اسمـ يم٤من ًمق

ط   اًمٜمٌل زوضم٦م هل شمٕمٚمٛمقن يمام قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة سم٠من ذًمؽ قمٛمر: اسمـ

 اسمـ يم٤من ومٚمق قمٛمر، سمـ اهلل قمٌد سمخالف إوىم٤مت أيمثر ذم اهلل ؿم٤مء ُم٤م شمّم٤مطمٌف وهل
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 ٟم٘مٌؾ أن يٛمٙمـ يم٤من قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م وظمٓم٠متف احلدي٨م هذا روى وطمده هق قمٛمر

 أن وهل: أظمرى ىمْمٞم٦م ذم هل٤م وىمع يمام قمٛمر، اسمـ طمدي٨م دون طمديثٝم٤م وٟمتٌٜمك ختٓمئتٝم٤م

 اهلل قمٌد اؾمٛمٕمل: ًمٕم٤مئِم٦م وم٘مٞمؾ رضم٥م ؿمٝمر ذم اقمتٛمرط   اًمٜمٌل سم٠من طمدث قمٛمر اسمـ

 ؿمٝمر ذم اقمتٛمرط   اًمٜمٌل إن: ي٘مقل: ىم٤مًمقا  ي٘مقل؟ ُم٤مذا: ىم٤مًم٧م ي٘مقل؟ ُم٤مذا قمٛمر سمـ

ط   اهلل رؾمقل اقمتٛمر ُم٤م اهلل، يرمحف قمٛمر سمـ اهلل قمٌد همٗمؾ ًم٘مد: وم٘م٤مًم٧م رضم٥م،

 .اًم٘مٕمدة ذي ذم إٓ قمٛمرة

 ومام قمٛمر اسمـ يمالُمٝم٤م ؾمٛمع هذا ذيمرت ح٤م قم٤مئِم٦م أن اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ضم٤مء

 اعمٞم٧م أن: »طمديثٜم٤م ًمٙمـ واهؿ، هق ومٕماًل  سم٠منف ؿمٕمر يم٠منف أنف يِمٕمر مم٤م سمٙمٚمٛم٦م شمٙمٚمؿ

 يمام قمٛمر سمـ اهلل قمٌد وختٓمئ٦م قم٤مئِم٦م رأي شمٌٜمل إمم ؾمٌٞمؾ ٓش قمٚمٞمف أهٚمف سمٌٙم٤مء ًمٞمٕمذب

 .ؿمٕم٦ٌم سمـ واعمٖمػمة ٟمٗمًف قمٛمر قمٛمر اسمـ ُمع أن آٟمًٗم٤م ذيمرشمف ح٤م اًمٕمٛمرة طمدي٨م ذم ومٕمٚمٜم٤م

 قمـ يم٤من ؾم١ماًمؽ.. شمؿ ُم٤م قمٚمٞمف اجلقاب ؾم١ماًمؽ ٕن ذيمره: ُمـ سمد ٓ رء[ وهٜم٤م]

  اعمٕمٜمك؟ هق ُم٤م احلدي٨م

 :قمٚمٞمف أهٚمف سمٌٙم٤مء يٕمذب: شمٗمًػم ذم ىمقٓن ًمٚمٕمٚمامء

 ُمـ وُمٜمٝمؿ أظمرة، قمذاب هق احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمٕمذاب أن: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ

 اعمٞم٧م أن: يٕمٜمل اًم٘مقل هذا ي٘مقل واًمذي واحلزن، اًمت٠مخؿ هق سم٤مًمٕمذاب اعم٘مّمقد: ي٘مقل

[ اًمذي] اًمٕمذاب هق هذا حلزهنؿ، وحيزن ٕؾمٗمٝمؿ ومٞم٠مؾمػ قمٚمٞمف إطمٞم٤مء سمٙم٤مء يًٛمع

: ي٘مقًمقن اجلٛمٝمقر وهؿ إوًمقن أُم٤م اًمٌٕمض، هذا ىمقل ذم احلدي٨م ذم اًمرؾمقل قمٜم٤مه

 أنٙمرت ح٤مذا أهن٤م آٟمًٗم٤م، إًمٞمف واعمِم٤مر اعمذيمقر قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىمقل يرد وهٜم٤م ومٕماًل، يٕمذب

 أو سم٤مًمٜم٤مر إُم٤م اًمت٠مخؿ سمٛمٕمٜمك اًمٕمذاب هق هٜم٤م اًمٕمذاب أن ومٝمٛم٧م ٕهن٤م احلدي٨م؟ هذا

 وضمؾ قمز واهلل هذا يٕمذب ح٤مذا: وم٘م٤مًم٧م ُمٕمروف، هق مم٤م ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو سم٤مًمزُمٝمرير

 هذه قمـ اًمٕمٚمامء أضم٤مب ؟[161:إنٕم٤مم]﴾ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َوٓ﴿: ي٘مقل

 اًمٕمذاب أن اجلٛمٝمقر إًمٞمف ذه٥م اًمذي اعمٕمٜمك قمغم احلدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد سم٠من: اًمِمٌٝم٦م

 يٌٙمقا  سم٠مٓ أهٚمف يٜمّمح وٓ يقيص وٓ يٛمقت اًمذي اعمٞم٧م سمف يٕمٜمل إٟمام أنف اعمٕمروف

 ىمد ٕنف ذًمؽ: ييه ومال قمٚمٞمف سمٙمقا  صمؿ واًمٜمّمٞمح٦م اًمتذيمػم سمقاضم٥م ىم٤مُمقا  إذا أُم٤م قمٚمٞمف،
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 .اًمقاضم٥م أدى

 سمف اعم٘مّمقد وإٟمام اًمٌٙم٤مء، ُمٓمٚمؼ هق ًمٞمس سم٤مًمٌٙم٤مء اعم٘مّمقد أن ُمالطمٔم٦م ُمع هذا

 ىمٌؾ أهٚمف يذيمر ومل يٜمّمح مل اعمٞم٧م يم٤من إذا اًمّمقت ومؼمومع اًمّمقت، رومع وهق اًمذ٤مطم٦م

 ًمٞمس ؾم٥ٌم يٙمقن هذا ٕن شمٜمقطمقا  وٓ شمّمٞمحقا  ومال اًمقوم٤مة ضم٤مءشمٜمل إذا سم٠منف ووم٤مشمف

 .احلدي٨م يٗمن هذا قمغم أن٤م، ًمٕمذايب ؾم٥ٌم سمؾ وم٘مط ًمٕمذاسمٙمؿ

 ُم٤مت إذا اًمٜمّمح ُمـ قمٚمٞمف جي٥م سمام أهٚمف  يذيمر مل اًمذي اعمٞم٧م أن: ذًمؽ وظمالص٦م

 وإٟمام واحلزن إمل سمٛمٕمٜمك هق ًمٞمس واًمٕمذاب يٕمذب، هق اًمذي ومٝمذا قمٚمٞمف يٌٙمقا  أٓ

 اعمٕمٜمك هذا وي١ميد اًم٘مؼم، ذم أو اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٕم٤ميص يًتح٘مف اًمذي اًمٕمذاب سمٛمٕمٜمك هق

 اعمٞم٧م إن: ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم سمـ ًمٚمٛمٖمػمة رواي٦م ومٗمل اًمًٜم٦م أُم٤م أجًْم٤م، اًمٜمٔمر وُمـ اًمًٜم٦م ُمـ

 سم٤مٕمل اًمٕمذاب ومن اًمذي اًمث٤مين اًمتٗمًػم سمٞمٛمٜم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم قمٚمٞمف أهٚمف سمٌٙم٤مء ًمٞمٕمذب

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٕمذب: ي٘مقل اعمٖمػمة طمدي٨م إٟمام اًم٘مؼم، ذم وهق يٕمٜمل ومٝمق

٤ًٌم وم٠ًمذيمره اًمٜمٔمر أُم٤م  أن: ذًمؽ ومٛمٕمٜمك يت٠مخؿ أنف اًمث٤مين وم٤مًمتٗمًػم.. اهلل ؿم٤مء إن ىمري

 وهذا سم٠مخٛمٝمؿ، ويت٠مخؿ هبؿ حيس ومٝمق اًمٜم٤مس ُمع قمالىمتف اٟم٘مٓمٕم٧م ُم٤م ُم٤مت إذا اعمٞم٧م

 ٓ ومٝمق اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة هبذه قمالىمتف اٟم٘مٓمٕم٧م ُم٤مت إذا اعمٞم٧م ٕن صحٞمًح٤م: ًمٞمس اًمٙمالم

ِٛمعٍ  َأن٧َْم  َوَُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام سمٌمء حيس وٓ يًٛمع ًْ ـْ  سمُِٛم ٌُقرِ  ذِم  َُم [ 11:وم٤مـمر]﴾ اًْمُ٘م

ِٛمعُ  ٓ إِٟمََّؽ ﴿..  ًْ ِٛمعُ  َوٓ اعْمَْقشَمك شُم ًْ ؿَّ  شُم قَم٤مءَ  اًمّمه  [ .81:اًمٜمٛمؾ] ﴾اًمده

 هق قمٚمٞمف أهٚمف ٟم٤مح أو سمٙمك إذا اعمٞم٧م إن: ي٘م٤مل ومٙمٞمػ يًٛمٕمقن ٓ إُمقات: وم٢مًذا

 ومٝمق اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٕمذب ًمٚمحدي٨م خم٤مًمٗمتف ُمع اعمٕمٜمك هذا ٕعمٝمؿ، ويت٠مخؿ سمٌٙم٤مئٝمؿ حيس

 وٓ يًٛمع ٓ اعمٞم٧م أن قمغم شمدل اًمتل اًمًٜم٦م وذم اًمٙمت٤مب ذم أظمرى ٟمّمقص خي٤مًمػ

 . اًمّمحٞمح اعمٕمٜمك هق إول اعمٕمٜمك: وم٢مًذا حيس،

 (11:17:18/ (1) راسمغ ومت٤موى)
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 أهؾف ببؽوء ادقً تعذيى حديٌ تػسر

  [: اإلموم ؿول]

 ؿمٞمخ ىم٤مل ويتقضمع، يت٠مخؿ: أيش قمٚمٞمف ٟمٞمح سمام  يٕمذب قمٚمٞمف ٟمٞمح ُمـ: »طمدي٨م

 رء، همػمه وزر ُمـ أطمد قمغم ًمٞمس أن ىمرر أن سمٕمد - ذر أيب طمدي٨م شمٗمًػم ذم اإلؾمالم

 فمـ وإنش: »اعمٜمػمي٦م اعمجٛمققم٦م ُمـ - 119/  1: »ىم٤مل ،- ؾمٕم٤مه ُم٤م إٓ يًتحؼ ٓ وأنف

 ذًمؽ إذ يمذًمؽ: ومٚمٞمس! إول يٜم٤مذم قمٚمٞمف أهٚمف سمٌٙم٤مء اعمٞم٧م شمٕمذي٥م أن اًمٜم٤مس سمٕمض

 يمام هذا ومٕمؾ ُمـ أخؿ يٜم٤مًمف اعمٞم٧م وًمٙمـ وزره، اعمٞم٧م حيٛمؾ ٓ سمٜمقطمف، يٕمذب اًمٜم٤مئح

 أقمؿ واًمٕمذاب اًمٙم٥ًم ضمزاء يٙمـ مل وإن يمًٌف، قمـ ظم٤مرضم٦م أُمقر ُمـ اإلٟم٤ًمن يت٠مخؿ

 هذا شمٗمّمٞمؾ واٟمٔمرش. اًمٕمذاب ُمـ ىمٓمٕم٦م اًمًٗمر: »ط اًمٜمٌل ىم٤مل يمام اًمٕم٘م٤مب، ُمـ

 هذا شمٗمًػم سمخٓم٠م ومٞمف سح وىمد ،ش191/  1» اًم٘مٞمؿ ٓسمـش اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًمٌح٨م

 .ُمٗمٞمد وم٢مٟمف ومراضمٕمف: اًمقضمف، هذا قمغم احلدي٨م

 (161 /1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 ظؾقف أهؾف ببؽوء ادقً تعذيى مـ إحوديٌ يف جوء مو معـك

  وضمؾ قمز اهلل ًمٞمزيُده اًمٙم٤مومر إنّ [: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]
ِ
 ش .قمذاسم٤مً  أهٚمفِ  سمٌٙم٤مء

 [:اإلموم ؿول]

 طم٤ٌمن واسمـ ،ش11 -1/11» وُمًٚمؿ ،ش1188و 1187» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ُُمٚمٞمٙم٦م أيب سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿش 11 -1/11» وأمحد ،ش1116/ 1/11»

 قمٗم٤من، سمـ قمثامن اسمٜم٦م أب٤من أم ضمٜم٤مزة ٟمٜمتٔمر وٟمحـ قمٛمر، سمـ اهلل قمٌد قمٜمد يمٜم٧م :ىم٤مل

 اسمـ سمٛمٙم٤من أظمؼمه وم٠مراه: ىم٤مل ىم٤مئد، ي٘مقده قم٤ٌمس اسمـ ومج٤مء قمثامن، سمـ قمٛمرو وقمٜمده

 اسمـ وم٘م٤مل اًمدار، ُمـ َصْقٌت  وم٢مذا سمٞمٜمٝمام: ويمٜم٧م ضمٜمٌل، إمم ضمٚمس طمتك ومج٤مء قمٛمر،

 وم٠مرؾمٚمٝم٤م ،شقمٚمٞمف أهٚمف سمٌٙم٤مء يٕمذب اعمٞم٧م إن» :ي٘مقل ط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: قمٛمر

 سم٤مًمٌٞمداء: يمٜم٤م إذا طمتك قمٛمر، اعم١مُمٜملم أُمػم ُمع يمٜم٤م :قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل .ُمرؾمٚم٦م اهلل قمٌد
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 وم٢مذا وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م: ذاك؟ ُمـ وم٤مقمٚمؿ اٟمٓمٚمؼ: زم وم٘م٤مل ؿمجرة، فمؾ ذم ٟم٤مزل سمرضمؾ هق إذا

. صٝمٞم٥م وإٟمف ذاك؟ ُمـ ًمؽ َأقْمَٚمؿَ  أن أُمرشمٜمل إٟمؽ: وم٘مٚم٧م إًمٞمف ومرضمٕم٧م صٝمٞم٥م، هق

 ىم٤مل ورسمام -أهٚمف ُمٕمف يم٤من وإن: ىم٤مل! أهٚمف ُمٕمف إن: وم٘مٚم٧م. سمٜم٤م ومٚمٞمٚمحؼ ُمروه: وم٘م٤مل

 ومج٤مء أصٞم٥م، أن اعم١مُمٜملم أُمػم يٚم٨ٌم مل اعمديٜم٦م: سمٚمٖمٜم٤م ومٚمام! -سمٜم٤م ومٚمٞمٚمحؼ: ُمرة أجقب

 رؾمقل أن -شمًٛمع مل أو -شمٕمٚمؿ أخؿ: قمٛمر وم٘م٤مل! واص٤مطم٤ٌمه! واأظم٤مه: وم٘م٤مل صٝمٞم٥م،

 وم٠مرؾمٚمٝم٤م اهلل قمٌد وم٠مُم٤م !؟شقمٚمٞمف أهٚمف سمٙم٤مء سمٌٕمض ًمٞمٕمذب اعمٞم٧م إن» :ىم٤ملط   اهلل

 ،-قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م وم٠متٞم٧م ...ش. سمٙم٤مء سمٌٕمض: »وم٘م٤مل قمٛمر وأُم٤م ُمرؾمٚم٦م،

 يٕمذب اعمٞم٧م إن ،ط  اهلل رؾمقل ىم٤مًمف ُم٤م! واهلل ٓ: وم٘م٤مًم٧م قمٛمر؟ ىمقل هل٤م ومذيمرت

 اهلل وإن [:ىم٤مًم٧م. ]احلدي٨م ومذيمرت: ... ىم٤مل ط    اهلل رؾمقل وًمٙمـ! أطمد سمٌٙم٤مء

 أيب اسمـ وىم٤مل: أجقب ىم٤مل ! ﴾ ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َوٓ ﴿ وأبٙمك، أوحؽ هلق

 قمٛمر: واسمـ قمٛمر ىمقل قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م سمٚمغ ح٤م :ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ طمدصمٜمل: ُمٚمٞمٙم٦م

 .خيٓمئ اًمًٛمع وًمٙمـ ُمٙمذسملم، وٓ يم٤مذسملم، همػم قمـ ًمتحدصمقين إٟمٙمؿ :ىم٤مًم٧م

 اًمًٞم٤مق ُمـ اًمقاوح ُمـش: شمٜمٌٞمف» .اظمتّم٤مر سمٌٕمضش 1/161» اًمٜم٤ًمئل وأظمرضمف

 -قمٜمٝمام اهلل ريض -واسمٜمف قمٛمر، ختٓمِّئ قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن: اعمت٘مدم

 أهٚمف -سمٙم٤مء سمٌٕمض أو -سمٌٙم٤مء ًمٞمٕمذب اعمٞم٧م إن» :ي٘مقل ط    اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٤م. ومٞمام

 أن: احلدي٨م ذم اًمّمقاب أن إمم ومتذه٥م خيٓمئ، اًمًٛمع سم٠من ذًمؽ وقمٚمٚم٧مش. قمٚمٞمف

 .أهٚمف سمٌٙم٤مء يٕمذب اًمذي هق اًمٙم٤مومر

 ومرد ٕهن٤م أومم: سمف هل سمؾ أجْم٤ًم، قمٚمٞمٝم٤م يرد اعمذيمقر اًمتٕمٚمٞمؾ إن: ٟم٘مقل وٟمحـ

 أطمٙم٤مم» ذم طمديثف اٟمٔمر! ؿمٕم٦ٌم؟ سمـ اعمٖمػمة: وهق صم٤مًم٨م وُمٕمٝمام يمٞمػ اصمٜم٤من، ومه٤م

ش اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» طمّملم: سمـ قمٛمران: وهق راسمع وُمٕمٝمؿ ،ش11/7ش »اجلٜم٤مئز

 إٟمف: أىمقل ًمٙمٜمل .اًمّمقاب قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد ومرد أضمؾ ُمـ ه١مٓء ومتخٓمئ٦م ،ش11/6»

 ،ط  اًمٜمٌل ُمـ ؾمٛمٕمتف سمام طمدصم٧م ىمد إهن٤م سمؾ قم٤مئِم٦م، اعم١مُمٜملم أم ًمتخٓمئ٦م ضورة ٓ

 سملم ُمٜم٤موم٤مة ٓ سم٠منف قمٚمامً  همػمهؿ: أو اًمٞمٝمقد ُمـ اًمٙمٗم٤مر أطمد ووم٤مة عمٜم٤مؾم٦ٌم يم٤من ذًمؽ وًمٕمؾ

. فم٤مهر هق يمام اًمٙم٤مومر يِمٛمؾ قمٜمدهؿش اعمٞم٧م: »ًمٗمظ وم٢من اجلامقم٦م: وطمدي٨م طمديثٝم٤م

 ومٖمػم : ﴾ ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َوٓ ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اطمتج٤مضمٝم٤م وأُم٤م .أقمٚمؿ واهلل
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 يٕمٚمؿ وهق قمٚمٞمف، اًمٌٙم٤مء قمـ أهٚمف َيٜمْفَ  مل اًمذي اعمٞم٧م سمف اعمراد وإٟمام ُمٞم٧م، يمؾ قمغم وارد

 . أقمٚمؿ واهلل. اعمُّدقمك اًمتٕم٤مرض ًمدومع ُمٜمف سمد ٓ اًمذي اًمت٠مويؾ ُمـ ذًمؽ وٟمحق قم٤مدهتؿ،

 .(1167-1161/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 يـؽره مل بؿـ مؼقد أكف إٓ طوهره ظذ أهؾف بـقوحي ادقً تعذيى

 حقوتف يف

٦ٌَم سمـ اعْمُٖمػَمة قَمـ  ُمـ: »َيُ٘مقلط   اهلل َرؾُمقل ؾَمِٛمٕم٧م: ىَم٤مَل  قَمٜمفُ  اهلل َريِض  ؿُمْٕم

 ش.اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦م َيْقم قَمَٚمْٞمفِ  ٟمٞمح سماَِم  يٕمذب وَم٢ِمٟمَّفُ  قَمَٚمْٞمفِ  ٟمٞمح

ٌَُخ٤مِرّي  َرَواهُ »  شَوُُمًٚمؿ اًم

 سمت٠مخؿ ومتٗمًػمه اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم ذم هق اعمذيمقر اًمٕمذاب سم٠من إؿمٕم٤مر ومٞمف[: اإلموم ؿول]

 وم٢مٟمف قمٚمٞمف، دًمٞمؾ ٓ يمقٟمف ُمع ومٝمذا قمٚمٞمف، أهٚمف سمٜمقح قمٛمٚمف يًتٚمزم أنف ُمع ىمؼمه ذم اعمٞم٧م

 ُم٘مٚمًدا، ًمٚمرضم٤مل شمٙمـ وٓ هلذا ومتٜمٌفش. اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم» اعمذيمقر اًم٘مٞمد قمٚمٞمف ي٤ًمقمد ٓ

 طمٞم٤مشمف، ذم ذًمؽ يٜمٙمر مل سمٛمـ ُم٘مٞمد أنف إٓ فم٤مهره، قمغم همػمه وذم ومٞمف اًمٕمذاب أن وم٤محلؼ

 .﴾ ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َوٓ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وسملم سمٞمٜمف شمقومٞم٘م٤م

 [1 طم٤مؿمٞم٦م 1168/ 1 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ] 

 أهؾف ببؽوء ادقً ظذاب مـ ادؼصقد

ـْ  ٌْدِ  قَم   قَم
ِ
ـِ  اهلل ـْ  سَمْٙمٍر، َأيِب  سْم ـْ  َأبِٞمِف، قَم ٌْدِ  سمِٜم٧ِْم  قَمْٛمَرةَ  قَم ـِ  قَم مْحَ ٤َم ،اًمرَّ شْمفُ  َأهنَّ ٤َم َأظْمؼَمَ  َأهنَّ

ٌْدَ  َأنَّ  هَل٤َم َوُذيمِرَ  ،قَم٤مِئَِم٦مَ  ؾَمِٛمَٕم٧ْم    قَم
ِ
ـَ  اهلل ٞم٧َِّم  إِنَّ : َيُ٘مقُل  ،قُمَٛمرَ  سْم ُب  اعْمَ   ًَمُٞمَٕمذَّ

ِ
ٌَُٙم٤مء  ،احْلَلِّ  سمِ

يَِب  اهللُ  َيْٖمِٗمرُ : قَم٤مِئَِم٦مُ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ٌْدِ  ِٕ ـِ  قَم مْحَ  إِٟمَّاَم  َأظْمَٓم٠َم، َأوْ  َٟمِزَ  َوًَمِٙمٜمَّفُ  َيْٙمِذْب، مَلْ  إِٟمَّفُ  َأَُم٤م اًمرَّ

  َرؾُمقُل  َُمرَّ 
ِ
٦مٍ َُّيُ  قَمغَم ط   اهلل ٌَْٙمك قِديَّ ُؿْ »: وَمَ٘م٤مَل  ،قَمَٚمْٞمَٝم٤م ُي ٌُْٙمقنَ  إهِنَّ ٤َم ،قَمَٚمْٞمَٝم٤م ًَمَٞم  َوإهِنَّ

ُب  َه٤م ذِم  ًَمُتَٕمذَّ  .شىَمؼْمِ

 [:اإلموم ؿول]
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 ؿمٕم٦ٌم سمـ واعمٖمػمة قمٛمر اسمـ وقمـط   اًمٜمٌل قمـ قمٛمر اسمـ قمـ هذا ضم٤مء ىمد: ىمٚم٧م

 سمؾ قمٛمر اسمـ ختٓمئ٦م إمم جم٤مل ومال وهلذا وهمػممه٤م اًمّمحٞمحلم ذم قمٜمٝمؿ اهلل ريض

 ُمٜم٤موم٤مة وٓ أجْم٤ًم، صحٞمح قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة روشمف وُم٤م اًمّمحٞمح، هق رواه ُم٤م أن اًمّمقاب

 .فم٤مهر هق يمام اًمروي٤مشملم سملم

د إن صمؿ  وم٢مٟمف قمٚمٞمف ٟمٞمح ُمـ: »سمٚمٗمظ اعمٖمػمة طمدي٨م سمدًمٞمؾ اًمذ٤مطم٦م، ومٞمف سم٤مًمٌٙم٤مء اعمرا

 وهذا اهلل، رمحف اعم١مًمػ واظمتٍمه. ُمًٚمؿ رواهش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمٚمٞمف ٟمٞمح سمام يٕمذب

 سمٛمٕمٜمك وًمٞمسش يٕم٤مىم٥م» سمٛمٕمٜمك أنفش يٕمذب» شمٗمًػم ذم اجلٛمٝمقر ىمقل يرضمح اًمٚمٗمظ

 .أقمٚمؿ واهلل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وٟمٍمه اًمٓمؼمي ضمرير اسمـ ىم٤مل يمامش وحيزن يت٠مخؿ»

 [116 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ] 

 اجلققب وصؼ اخلدود رضب حرمي

 ًمٓمؿ ُمـ ُمٜم٤م ًمٞمس: »ط ًم٘مقًمف اجلٞمقب وؿمؼ اخلدود، ضب - ج ب،

 ش.اجل٤مهٚمٞم٦م سمدقمقى ودقمك اجلٞمقب، وؿمؼ اخلدود،

 [11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادقً ظذ حزًكو افشعر حؾؼ حرمي

 وضمٕم٤م ُمقؾمك أبق َوضِمع: »ىم٤مل ُمقؾمك أيب سمـ سمردة أيب حلدي٨م اًمِمٕمر، طمٚمؼ - د

ة طِمْجرِ  ذم ورأؾمف قمٚمٞمف، ومٖمٌم  أن يًتٓمع ومٚمؿ أهٚمف، ُمـ اُمرأة ومّم٤مطم٧م أهٚمف، ُمـ اُمرأ

 رؾمقل وم٢من ،ط اهلل رؾمقل ُمٜمف سمرئ ممـ سمرئ أن٤م: ىم٤مل أوم٤مق ومٚمام ؿمٞمئ٤م، قمٚمٞمٝم٤م يرد

 ش.واًمِم٤مىم٦م واحل٤مًم٘م٦م، اًمّم٤مًم٘م٦م، ُمـ سمرئط   اهلل

 [11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 ادقً ظذ حزًكو افشعر كؼ حرمي

 رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م أظمذ ومٞمام يم٤من: »ىم٤مًم٧م اعم٤ٌميٕم٤مت ُمـ اُمرأة حلدي٨م اًمِمٕمر، ٟمنم - ـه

 وٓ وضمٝم٤م َٟمْخِٛمش ٓ وأن ومٞمف، ٟمٕمّمٞمف أٓ قمٚمٞمٜم٤م أظمذ اًمذي اعمٕمروف ذمط   اهلل

 ش.ؿمٕمرا  ٟمٜمنم وأٓ ضمٞم٤ٌم، ٟمِمؼ وٓ ويال، ٟمدقمق

 [11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 حؾؼفو ثؿ ادقً ظذ حلزهنؿ فؾحوهؿ افرجول بعض إظػوء حرمي

 ذفؽ بعد

 قم٤مدوا ُمْم٧م وم٢مذا ُمٞمتٝمؿ، قمغم طمزٟم٤مً  ىمٚمٞمٚم٦مً  أج٤مُم٤مً  حل٤مهؿ اًمرضم٤مل سمٕمض إقمٗم٤مء -و

 أنف ذًمؽ إمم يْم٤مف فم٤مهر، هق يمام اًمِمٕمر ٟمنم ُمٕمٜمك ذم آقمٗم٤مء ومٝمذا! طمٚم٘مٝم٤م إمم

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ: »ط ىم٤مل وىمد سمدقم٦م،

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 وكحقه ادـوئر رؤوس ظذ ادقً مقت ظذ اإلظالن حرمي

 صم٧ٌم وىمد اًمٜمٕمل، ُمـ ٕنف وٟمحقه٤م، اعمٜم٤مئر رؤوس قمغم ُمقشمف قمـ اإلقمالن - ز

 أظم٤مف إين أطمدا، سمف شم١مذٟمقا  ٓ: ىم٤مل اعمٞم٧م ًمف ُم٤مت إذا يم٤من: »أنف اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م قمـ

 ش.اًمٜمٕمل قمـ يٜمٝمكط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م إين ٟمٕمٞم٤م، يٙمقن أن

 وًمٙمـ إظم٤ٌمر، يمؾ يِمٛمؾ هذا قمغم ومٝمق اعمٞم٧م، سمٛمقت آظم٤ٌمر هق: ًمٖم٦م واًمٜمٕمل

 ُمٓمٚمؼ هب٤م اًمٕمٚمامء وىمٞمد اإلظم٤ٌمر، ُمـ ٟمقع ضمقاز قمغم شمُدل صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ىمد

د إن: وىم٤مًمقا  اًمٜمٝمل،  ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م يِمٌف اًمذي اإلقمالن: سم٤مًمٜمٕمل اعمرا

 .ؾمٞم٠ميت يمام وإؾمقاق اًمٌٞمقت أبقاب قمغم اًمّمٞم٤مح

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم



 1 اجلائس الهعي كتاب

                                                           

 ش.11 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 رشظل بؿحظقر يؼسن مل إذا ؾقام افقؾوة ظـ اإلظالن جقاز

 مل إذا ذًمؽ جي٥م وىمد اجل٤مهٚمٞم٦م، ٟمٕمل ُيِْمٌِف ُم٤م سمف ي٘مؽمن مل إذا اًمقوم٤مة إقمالن وجيقز

 وومٞمف ذًمؽ، وٟمحق قمٚمٞمف واًمّمالة واًمتٙمٗملم اًمٖمًؾ ُمـ سمح٘مف ي٘مقم ُمـ قمٜمده يٙمـ

 :أطم٤مدي٨م

 ُم٤مت اًمذي اًمٞمقم ذم اًمٜمج٤مر ٟمٕمكط   اهلل رؾمقل أن: »هريرة أيب قمـ :إول

 ش.أرسمٕم٤م ويَمؼمَّ  هبؿ وَمَّمػَّ  اعمّمغم، إمم ظمرج ومٞمف،

 ضمٕمٗمر أظمذ صمؿ وم٠مصٞم٥م، زيد اًمراي٦م أظمذ: »ط اًمٜمٌل ىم٤مل: ىم٤مل أنس قمـ :افثوين

ط   اهلل رؾمقل قمٞمٜمل وإن - وم٠مصٞم٥م رواطم٦م سمـ اهلل قمٌد أظمذه٤م صمؿ وم٠مصٞم٥م،

 ش.ًمف ومٗمتح إُمرة همػم ُمـ اًمقًمٞمد سمـ ظم٤مًمد أظمذه٤م صمؿ - ًمتذروم٤من

 أهؾ إمم يٜمٕمك اًمرضمؾ سم٤مب» :سم٘مقًمف ىمٌٚمف واًمذي ًمف وشمرضمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ش.سمٜمٗمًف اعمٞم٧م

 وإٟمام يمٚمف، ممٜمققم٤م ًمٞمس اًمٜمٕمل أن إمم اإلؿم٤مرة اًمؽممج٦م هذه ووم٤مئدة: »احل٤مومظ وىم٤مل

 قمغم اعمٞم٧م ُمقت سمخؼم يٕمٚمـ ُمـ يرؾمٚمقن ومٙم٤مٟمقا  يّمٜمٕمقٟمف، اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ يم٤من قمام هنك

 ..ش.وإؾمقاق اًمدور أبقاب

 سم٤مب ُمـ ٟمٕمٞم٤م يٙمقن اعمٜم٤مئر رؤوس سمذًمؽ وم٤مًمّمٞم٤مح ُمًٚمام، هذا يم٤من وإذا: ىمٚم٧م

 .هذه ىمٌؾ اًمتل اًمٗم٘مرة ذم سمف ضمزُمٜم٤م وًمذًمؽ أومم،

 هذا قمغم إضمرة أظمذ ُمثؾ أظمر، حمرُم٤مت ذاهت٤م ذم هل أظمرى أُمقر سمف ي٘مؽمن وىمد 

 إُم٤مضمد ومخر قمغم اًمّمالة:»يم٘مقهلؿ يمذًمؽ، ًمٞمس أنف ُيٕمٚمؿ سمام اعمٞم٧م وُمدح! اًمّمٞم٤مح

م اًمًٚمػ وسم٘مٞم٦م اعمٙمرُملم،  ..ش! اًمّم٤محللم اًمٙمرا

 [.16-11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٤مئزيمت٤مب اًمٜمٕمل اجل
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 فف آشتغػور ضؾى ادقً وؾوة ظـ فؾُؿخِز  يستحى

 ريض ىمت٤مدة أيب حلدي٨م ًمٚمٛمٞم٧م يًتٖمٗمروا أن اًمٜم٤مس ُمـ يٓمٚم٥م أن ًمٚمٛمخؼم ويًتح٥م

ُمراء ضمٞمشط   اهلل رؾمقل سمٕم٨م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل  زيد أصٞم٥م وم٢من طم٤مرصم٦م، سمـ زيد قمٚمٞمٙمؿ ٕا

ٟمّم٤مري، رواطم٦م سمـ اهلل ومٕمٌد ضمٕمٗمر أصٞم٥م وم٢من ـم٤مًم٥م، أيب سمـ ومجٕمٗمر  ضمٕمٗمر ومقصم٥م ا

 وم٢مٟمؽ اُمْمف،: ىم٤مل زيدا، قمكم شمًتٕمٛمؾ أن أره٥م يمٜم٧م ُم٤م اهلل ي٤مرؾمقل وأُمل أن٧م سم٠ميب: وم٘م٤مل

 اعمٜمؼم، صٕمدط   اهلل رؾمقل إن صمؿ اهلل، ؿم٤مء ُم٤م ومٚمٌثقا  وم٤مٟمٓمٚم٘مقا، ظمػم، ذًمؽ أي شمدري ٓ

 ؿمؽ - ظمػم صم٤مب أو ظمػم، ٟم٤مب: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ضم٤مُمٕم٦م،  سم٤مًمّمالة يٜم٤مدي أن وأُمر

 اٟمٓمٚم٘مقا  إهنؿ اًمٖم٤مزي؟ هذا ضمٞمِمٙمؿ قمـ يمؿ أظمؼم أٓ ،-ش ُمٝمدي اسمـ يٕمٜمل - اًمرمحـ قمٌد

 ضمٕمٗمر اًمٚمقاء أظمذ صمؿ - اًمٜم٤مس ًمف وم٤مؾمتٖمٗمر - ًمف وم٤مؾمتٖمٗمروا ؿمٝمٞمدا، زيد وم٠مصٞم٥م اًمٕمدو، ومٚم٘مقا 

 أظمذ صمؿ ًمف، وم٤مؾمتٖمٗمروا سم٤مًمِمٝم٤مدة، ًمف أؿمٝمد ؿمٝمٞمدا، ىمتؾ طمتك اًم٘مقم قمغم ومِمد ـم٤مًم٥م، أيب سمـ

 اًمٚمقاء أظمذا صمؿ ًمف، وم٤مؾمتٖمٗمروا ؿمٝمٞمدا، ىمتؾ طمتك ىمدُمٞمف وم٠مث٧ٌم رواطم٦م، سمـ اهلل قمٌد اًمٚمقاء

ُمراء، ُمـ يٙمـ ومل - اًمقًمٞمد سمـ ظم٤مًمد  أصٌٕمٞمفط   اهلل رؾمقل رومع صمؿ - ٟمٗمًف أُمر هق ٕا

 صمؿ - اهلل ؾمٞمػ ظم٤مًمد ؾمٛمل يقُمئذ ومٛمـ - وم٤مٟمٍمه ؾمٞمقومؽ، ُمـ ؾمٞمػ هق مهللا: وم٘م٤مل

 ش.وريم٤ٌمٟم٤م ُمِم٤مة ؿمديد طمر ذم اًمٜم٤مس ومٜمٗمر: أطمد يتخٚمٗمـ وٓ إظمقاٟمٙمؿ، وم٠مُمدوا اٟمٗمروا: ىم٤مل

: اًمٜمج٤مر ًمٚمٜم٤مس ٟمٕمل ح٤مط   ىمقًمف ذم وهمػمه هريرة أيب قمـ اًم٤ٌمب وذم

 .شٓظمٞمٙمؿ اؾمتٖمٗمروا»

 [.16] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 (ؾالن روح ظذ افػوحتي) افـوس ؿقل بدظقي

 اعمذيمقرة، ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػش ومالن روح قمغم اًمٗم٤مَت٦م: »اًمٌالد سمٕمض ذم اًمٞمقم اًمٜم٤مس ىمقل

 .اًمّمحٞمح اًم٘مقل قمغم اعمقشمك إمم شمّمؾ ٓ واًم٘مراءة ؾمٞمامٓ  ؿمؽ، سمال سمدقم٦م ومٝمق

 [.17] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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61 

 وكؼات اجلرائد صػحوت ظذ افـعل: ادؼوع ؽر افـعل مـ

 خوصي

 :اإلموم ؿول

 اًمٕم٤مُم٦م قمٜمد ُمتٌٕم٦م ؾمٜم٦م وص٤مر اجلامهػم سمف اسمتكم ُم٤م[ اجل٤مئز همػم] اًمٜمٕمل وُمـ

 !ظم٤مص٦م وٟمنمات اجلرائد صٗمح٤مت قمغم اًمٜمٕمل: واخل٤مص٦م

 [1 طم٤مؿمٞم٦م 1171/ 1 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]





 حصو عالمات كتاب

 1 اخلامتة

                                                           

 ش.11-11 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)





ـ اخل٤ممت٦م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    يمت٤مب قمالُم٤مت طمً
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 بوفشفودة افـطؼ: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 -.اخل٤ممت٦م طمًـ قمغم هب٤م يًتدل سمٞمٜم٤مت قمالُم٤مت ضمٕمؾ ىمد احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع إن صمؿ

 هل٤م وي٤م ًمف، سمِم٤مرة يم٤مٟم٧م سم٢مطمداه٤م ُم٤مت اُمرئ وم٠مجام - وُمٜمف سمٗمْمٚمف ًمٜم٤م شمٕم٤ممم اهلل يمتٌٝم٤م

 .سمِم٤مرة ُمـ

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف اعمقت قمٜمد سم٤مًمِمٝم٤مدة ٟمٓم٘مف :إوػ

 وهمػمه احل٤ميمؿ أظمرضمفش. اجلٜم٦م دظمؾ اهلل إٓ إهل ٓ يمالُمف آظمر يم٤من ُمـ» – 1

 .ُمٕم٤مذ قمـ طمًـ سمًٜمد

 اهلل قمٌٞمد سمـ ـمٚمح٦م قمٛمر رأى: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌٞمد سمـ ـمٚمح٦م قمـ - 1

 - ٓ: ىم٤مل ومالن؟ أب٤م ي٤م قمٛمؽ اُمرأة ؾم٤مءشمؽ ًمٕمٚمؽ ومالن؟ أب٤م ي٤م ُم٤مًمؽ: وم٘م٤مل صم٘مٞمال،

 أؾم٠مخف أن ُمٜمٕمٜمل ُم٤م طمديث٤مط   اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕم٧م أين إٓش سمٙمر أيب قمغم وأثٜمك»

 قمٜمد قمٌد ي٘مقهل٤م ٓ يمٚمٛم٦م ٓقمٚمؿ إين: ي٘مقل ؾمٛمٕمتف ُم٤مت، طمتك قمٚمٞمف اًم٘مدرة إٓ قمٜمف

! ُم٤مهل ٓقمٚمؿ إين: قمٛمر وم٘م٤مل: ىم٤مل يمرسمتف، قمٜمف اهلل وٟمٗمس ًمقٟمف، هل٤م أذق إٓ ُمقشمف

 إٓ إهل ٓ: اعمقت قمٜمد قمٛمف هب٤م أُمر يمٚمٛم٦م ُمـ أقمٔمؿ يمٚمٛم٦م شمٕمٚمؿ: ىم٤مل هل؟ وُم٤م: ىم٤مل

 ش.هل واهلل هل صدىم٧م،: ـمٚمح٦م ىم٤مل اهلل؟

 [.18] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلبغ برصح ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 يم٤من أنف: قمٜمف اهلل ريض احلّمٞم٥م سمـ سمريدة حلدي٨م اجلٌلم، سمرؿمح اعمقت :افثوكقي

: وم٘م٤مل ضمٌٞمٜمف، سمٕمرق هق وإذا سم٤معمقت، ومقضمده ُمريض، وهق ًمف أظم٤م ومٕم٤مد سمخراؾم٤من،

 ش.اجلٌلم سمٕمرق اعم١مُمـ ُمقت: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م أيمؼم، اهلل

 [.19] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب قمالُم٤مت طمًـ اخل٤ممت٦م
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 هنورهو أو اجلؿعي فقؾي ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 يقم يٛمقت ُمًٚمؿ ُمـ ُم٤م: »ط ًم٘مقًمف هن٤مره٤م، أو اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م اعمقت :افثوفثي

 ش.اًم٘مؼم ومتٜم٦م اهلل وىم٤مه إٓ اجلٛمٕم٦م، ًمٞمٚم٦م أو اجلٛمٕم٦م،

 [.19] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼتول شوحي يف آشتشفود: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

َٓ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل اًم٘مت٤مل، ؾم٤مطم٦م ذم آؾمتِمٝم٤مد :افرابعي َـّ  َو ٌَ ًَ ـَ  ََتْ ِذي  ىُمتُِٚمقا  اًمَّ

  ؾَمٌِٞمؾِ  ذِم 
ِ
شًم٤م اّللَّ ِؿْ  قِمٜمْدَ  َأطْمٞم٤َمءٌ  سَمْؾ  َأُْمَقا ُ  آشَم٤مُهؿُ  سماَِم  وَمِرطِملمَ *  ُيْرَزىُمقنَ  َرهبِّ ـْ  اّللَّ  وَمْْمٚمِفِ  ُِم

ونَ  َتٌنِْمُ ًْ ـَ  َوَي ِذي ـْ  هِبِؿْ  َيْٚمَحُ٘مقا  مَلْ  سم٤ِمًمَّ َّٓ  ظَمْٚمِٗمِٝمؿْ  ُِم َٓ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ظَمْقٌف  َأ * حَيَْزُٟمقنَ  ُهؿْ  َو

ونَ  َتٌنِْمُ ًْ ـَ  سمِٜمِْٕمَٛم٦مٍ  َي   ُِم
ِ
َ  َوَأنَّ  َووَمْْمؾٍ  اّللَّ  169: قمٛمران آل] ﴾اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َأضْمرَ  ُيِْمٞمعُ  َٓ  اّللَّ
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 دومٕم٦م أول ذم ًمف يٖمٗمر: ظمّم٤مل ؾم٧م اهلل قمٜمد ًمٚمِمٝمٞمد» – 1:أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم

 وحيغم آيمؼم، اًمٗمزع وي٠مُمـ اًم٘مؼم، قمذاب ُمـ وجي٤مر اجلٜم٦م، ُمـ ُم٘مٕمده ويرى دُمف، ُمـ

 ش.أىم٤مرسمف ُمـ إٟم٤ًمٟم٤م ؾمٌٕملم ذم ويِمٗمع اًمٕملم، احلقر ُمـ ويزوج اإليامن، طمٚمٞم٦م

 سم٤مل ُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل رضمال أن: »ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمؾ قمـ - 1

 ش.ومتٜم٦م رأؾمف قمغم اًمًٞمقف سم٤ٌمرىم٦م يمٗمك: »ىم٤مل اًمِمٝمٞمد؟ إٓ ىمٌقرهؿ ذم يٗمتٜمقن اعم١مُمٜملم

 ًمف يتٞمن مل وًمق ىمٚمٌف ُمـ خمٚمّم٤م ؾم٠مخٝم٤م عمـ اًمِمٝم٤مدة هذه شمرضمكش: شمٜمٌٞمف»

 اهلل سمّٚمٖمف سمّمدق، اًمِمٝم٤مدة اهلل ؾم٠مل ُمـ: »ط ىمقًمف سمدًمٞمؾ اعمٕمريم٦م، ذم آؾمتِمٝم٤مد

 ش.ومراؿمف قمغم ُم٤مت وإن اًمِمٝمداء ُمٜم٤مزل

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 اهلل شبقؾ يف ؽوزًيو ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 :طمديث٤من وومٞمف اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم هم٤مزي٤م اعمقت :اخلومسي

 ومٝمق اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ىمتؾ ُمـ اهلل ي٤مرؾمقل: ىم٤مًمقا  ومٞمٙمؿ؟ اًمِمٝمٞمد شمٕمدون ُم٤م» – 1

 ىمتؾ ُمـ: ىم٤مل اهلل؟ ي٤مرؾمقل هؿ ومٛمـ: ىم٤مًمقا  ًم٘مٚمٞمؾ، إذا أُمتل ؿمٝمداء إن: ىم٤مل ؿمٝمٞمد،

 اًمٓم٤مقمقن ذم ُم٤مت وُمـ ؿمٝمٞمد ومٝمق اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ُم٤مت وُمـ ؿمٝمٞمد، ومٝمق اهلل ؾمٌٞمؾ ذم

 ش.ؿمٝمٞمد واًمٖمريؼ ؿمٝمٞمد، ومٝمق (1)اًمٌٓمـ ذم ُم٤مت وُمـ ؿمٝمٞمد، ومٝمق

 وىمّمف أو ؿمٝمٞمد، ومٝمق ىمتؾ أو ومامت اهلل ؾمٌٞمؾ ذمش ظمرج أي» ومّمؾ ُمـ» – 1

 ؿمٝمٞمد وم٢مٟمف اهلل ؿم٤مء طمتٍػ  سم٠مي ومراؿمف قمغم ُم٤مت أو ه٤مُم٦م، ًمدهمتف أو سمٕمػمه، أو ومرؾمف

 ش.اجلٜم٦م ًمف وإن

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 بوفطوظقن ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف سم٤مًمٓم٤مقمقن، اعمقت :افسودشي

 أيب سمـ حيٞمك ُم٤مت سمؿ: ُم٤مًمؽ سمـ أنس زم ىم٤مل: ؾمػميـ سمٜم٧م طمٗمّم٦م قمـ - 1

 ًمٙمؾ ؿمٝم٤مدة اًمٓم٤مقمقن» :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: وم٘م٤مل سم٤مًمٓم٤مقمقن،: ىمٚم٧م قَمْٛمَرة؟

 ش.ُمًٚمؿ

 اهلل ٟمٌل وم٠مظمؼمه٤م اًمٓم٤مقمقن؟ قمـط   اهلل رؾمقل ؾم٠مخ٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ - 1

 ُمـ ومٚمٞمس ًمٚمٛم١مُمٜملم، رمح٦م اهلل ومجٕمٚمف يِم٤مء، ُمـ قمغم اهلل يٌٕمثف قمذاسم٤م يم٤من أنف: »ط

، سمٚمده ذم ومٞمٛمٙم٨م اًمٓم٤مقمقن، ي٘مع قمٌد  إٓ ًمف، اهلل ُم٤ميمت٥م إٓ يّمٞمٌف ًمـ أنف يٕمٚمؿ ص٤مسمرا

 ش.اًمِمٝمٞمد أر ُمثؾ ًمف يم٤من

 ٟمحـ: اًمٓم٤مقمقن أصح٤مب ومٞم٘مقل سم٤مًمٓم٤مقمقن، واعمتقومقن اًمِمٝمداء ي٠ميت» – 1
                                                           

 [.ُمٜمف. ]سمٓمٜمف يِمتٙمل اًمذي: وىمٞمؾ آؾمٝم٤مل، هق: وىمٞمؾ. اًمٌٓمـ واٟمتٗم٤مخ آؾمتً٘م٤مء وهق اًمٌٓمـ سمداء أي (1)
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 اعمًؽ، ريح دُم٤م شمًٞمؾ اًمِمٝمداء يمجراح ضمراطمٝمؿ يم٤مٟم٧م وم٢من اٟمٔمروا: ومٞم٘م٤مل ؿمٝمداء،

 ش .يمذًمؽ ومٞمجدوهنؿ ؿمٝمداء، ومٝمؿ

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افبطـ بداء ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 :طمديث٤من وومٞمف اًمٌٓمـ، سمداء اعمقت :افسوبعي

 ش.ؿمٝمٞمد ومٝمق اًمٌٓمـ ذم ُم٤مت وُمـ»...  – 1

د سمـ وؾمٚمٞمامن ضم٤مًم٤ًم يمٜم٧م: »ىم٤مل ي٤ًمر سمـ اهلل قمٌد قمـ - 1  سمـ وظم٤مًمد ُسَ

 ضمٜم٤مزشمف ؿمٝمدا يٙمقٟم٤م أن يِمتٝمٞم٤من مه٤م وم٢مذا سمٌٓمٜمف، ُم٤مت شمقذم، رضمال يمروا ومذ قمرومٓم٦م،

 ذم يٕمذب ومٚمـ سمٓمٜمف ي٘متٚمف ُمـ: »ط اهلل رؾمقل ي٘مؾ أخؿ: ًممظمر مه٤م أمحد وم٘م٤مل

 ش.صدىم٧م»رواي٦م وذم سمغم: آظمر وم٘م٤مل ؟شىمؼمه

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 واهلدم بوفغرق ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

: مخ٦ًم اًمِمٝمداء: »ط ًم٘مقًمف واهلدم، سم٤مًمٖمرق اعمقت :وافتوشعي افثومـي

 ش.اهلل ؾمٌٞمؾ ذم واًمِمٝمٞمد اهلدم، وص٤مطم٥م واعمٌٓمقن، اعمٓمٕمقن،

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 وفدهو بسبى كػوشفو يف ادرأة مقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 أن: اًمّم٤مُم٧م سمـ قم٤ٌمدة حلدي٨م وًمده٤م، سم٥ًٌم ٟمٗم٤مؾمٝم٤م ذم اعمرأة ُمقت :افعورشة

: وم٘م٤مل ومراؿمف، قمـ ًمف (1)َتقز ومام:»ىم٤مل رواطم٦م سمـ اهلل قمٌد قم٤مدط   اهلل رؾمقل

                                                           

و اعمٝمٛمٚم٦م سم٤محل٤مء (1)  [.ُمٜمف] .شمٜمحك: أي اعمِمددة، واًمقا
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! ًم٘مٚمٞمؾ إذا أُمتل ؿمٝمداء إن: ىم٤مل ؿمٝم٤مدة، اعمًٚمؿ ىمتؾ: ىم٤مًمقا  أُمتل؟ ؿمٝمداء ُمـ أتدري

 جيره٤م» ؿمٝم٤مدة، (1)مجٕم٤مء وًمده٤م ي٘متٚمٝم٤م واعمرأة ؿمٝم٤مدة واًمٓم٤مقمقن ؿمٝم٤مدة، اعمًٚمؿ ىمتؾ

 ش.اجلٜم٦م إمم (1)سمُنره وًمده٤م

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلـى وذات بوحلرق ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 أطم٤مدي٨م، وومٞمف (1)اجلٜم٥م وذات سم٤محلرق، اعمقت: قمنم واًمث٤مٟمٞم٦م قمنم، احل٤مدي٦م

: اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اًم٘متؾ ؾمقى ؾمٌٕم٦م اًمِمٝمداء: »ُمرومققم٤م قمتٞمؽ سمـ ضم٤مسمر قمـ ه٤م أؿمٝمر

 ؿمٝمٞمد، واحلرق ؿمٝمٞمد، اجلٜم٥م ذات وص٤مطم٥م ؿمٝمٞمد، واًمٖمرق ؿمٝمٞمد، اعمٓمٕمقن

 ش.ؿمٝمٞمدة (1)سمجٛمع متقت واعمرأة ؿمٝمٞمد، اهلدم َت٧م يٛمقت واًمذي

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افسؾ بداء ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

ؾ سمداء اعمقت :ظؼ افثوفثي ًِّ  ؿمٝم٤مدة، اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اًم٘متؾ: »ط ًم٘مقًمف اًم

 ش.ؿمٝم٤مدة واًمٌٓمـ ؿمٝم٤مدة، واًمًؾ ؿمٝم٤مدة، واًمٖمرق ؿمٝم٤مدة واحلرق ؿمٝم٤مدة، واًمٜمٗم٤ًمء

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

  

                                                           

 [.ُمٜمف] .وًمد سمٓمٜمٝم٤م وذم متقت، اًمتل هل (1)

 [.ُمٜمف] .أجْم٤م سم٤مًمْمؿ اًمن وهق شم٘مٓمٕمف، ُم٤م واًمنر اًم٘م٤مسمٚم٦م، شم٘مٓمٕمف مم٤م اًم٘مٓمع سمٕمد يٌ٘مك ُم٤م اًمنة (1)

 [.ُمٜمف] .ًمالوالع اعمًتٌٓمـ اًمٖمِم٤مء ذم يٕمرض طم٤مر ورم هل (1)

، متقت اًمتل وىمٞمؾ وًمد، سمٓمٜمٝم٤م وذم متقت إي»: شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم (1)  يمذظمر اعمجٛمقع، سمٛمٕمٜمك سم٤مًمْمؿ واجلٛمع سمٙمرا

 محؾ ُمـ قمٜمٝم٤م ُمٜمٗمّمؾ همػم ومٞمٝم٤م جمٛمقع ؿمئ ُمع ُم٤مشم٧م أهن٤م واعمٕمٜمك اجلٞمؿ، اًمٙم٤ًمئل ويمن اعمذظمقر، سمٛمٕمٜمك

 .شمجٕم٤مء وًمده٤م ي٘متٚمٝم٤م» سمٚمٗمظ شاًمٕم٤مذة» ذم اعمت٘مدم احلدي٨م سمدًمٞمؾ ىمٓمٕم٤م احلٛمؾ هٜم٤م واعمراد: ىمٚم٧م شسمٙم٤مرة أو
 [.ُمٜمف]
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 ادول ظـ افدؾوع شبقؾ يف ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 ؽصبف ادراد

د اح٤مل قمـ اًمدوم٤مع ؾمٌٞمؾ ذم اعمقت :ظؼ افرابعي  :أطم٤مدي٨م وومٞمف همّمٌف، اعمرا

 ومٝمقش وم٘متؾ وم٘م٤مشمؾ، طمؼ سمٖمػم ُم٤مًمف أريد ُمـ: رواي٦م وذم» ُم٤مًمف، دون ىمتؾ ُمـ» – 1

 ش.ؿمٝمٞمد

: وم٘م٤مل ،ط اهلل رؾمقل إمم رضمؾ ضم٤مء: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ - 1

: ىم٤مل ُم٤مًمؽ، شمٕمٓمف ومال: »ىم٤مل ُم٤مزم؟ أظمذ يريد رضمؾ ضم٤مء إن أرأج٧م اهلل ي٤مرؾمقل

 إن أرأج٧م: ىم٤مل ؿمٝمٞمد، وم٠من٧م: ىم٤مل ىمتٚمٜمل، إن أرأج٧م: ىم٤مل ىم٤مشمٚمف، ىم٤مشمٚمٜمل؟ إن أرأج٧م

 ش.اًمٜم٤مر ذم هق: ىم٤مل ىمتٚمتف؟

 اًمرضمؾ: وم٘م٤ملط   اًمٜمٌل إمم رضمؾ ضم٤مء: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض خم٤مرق قمـ - 1

 اًمًٚمٓم٤من، قمٚمٞمف وم٤مؾمتٕمـ: ىم٤مل يذيمر؟ مل وم٢من ىم٤مل سم٤مهلل، ذيمره: »ىم٤مل ُم٤مزم؟ ومػميد ي٠متٞمٜمل

 ُمـ شمٙمقن طمتك ُم٤مًمؽ دون ىم٤مشمؾ: ىم٤مل قمكم؟ وقمجؾ قمٜمل اًمًٚمٓم٤من ٟم٠مى وم٢من: ىم٤مل

 ش.ُم٤مًمؽ متٜمع أو أظمرة، ؿمٝمداء

 [.16] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 وافـػس افديـ ظـ افدؾوع شبقؾ يف ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 واًمٜمٗمس، اًمديـ قمـ اًمدوم٤مع ؾمٌٞمؾ ذم اعمقت :ظؼ وافسودشي ظؼة، اخلومسي

 :طمديث٤من وومٞمف

 ىمتؾ وُمـ ؿمٝمٞمد، ومٝمق أهٚمف دون ىمتؾ وُمـ ؿمٝمٞمد، ومٝمق ُم٤مًمف دون ىمتؾ ُمـ» – 1

 ش.ؿمٝمٞمد ومٝمق دُمف دون ىمتؾ وُمـ ؿمٝمٞمد، ومٝمق ديٜمف دون

 ش.ؿمٝمٞمد ومٝمق ُمٔمٚمٛمتف دون ىمتؾ ُمـ» – 1

 [.17] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم



ـ اخل٤ممت٦م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    يمت٤مب قمالُم٤مت طمً

 

71 

 اهلل شبقؾ يف مرابًطو ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 :طمديثلم ومٞمف وٟمذيمر اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ُمراسمٓم٤م اعمقت :ظؼة افسوبعي

 قمٛمٚمف قمٚمٞمف ضمرى ُم٤مت وإن وىمٞم٤مُمف، ؿمٝمر صٞم٤مم ُمـ ظمػم وًمٞمٚم٦م يقم رسم٤مط» – 1

 ش.اًمَٗمت٤َّمن وأُمـ رزىمف، قمٚمٞمف وأضمري يٕمٛمٚمف، يم٤من ز اًمذي

 ًمف ُيٜمَْٛمك وم٢مٟمف اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ُمراسمٓم٤م ُم٤مت اًمذي إٓ قمٛمٚمف قمغم خيتؿ ُمٞم٧م يمؾ» – 1

 ش.اًم٘مؼم ومتٜم٦م وي٠مُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم قمٛمٚمف

 [.18] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 صوفح ظؿؾ ظذ ادقت:اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 ُمـ: اهلل إٓ إهل ٓ: ىم٤مل ُمـ»ط   ًم٘مقًمف ص٤مًمح قمٛمؾ قمغم اعمقت :ظؼ افثومـي

 وضمف اسمتٖم٤مء يقُم٤م ص٤مم وُمـ اجلٜم٦م، دظمؾ هب٤م ًمف ظمتؿ اهلل وضمف اسمتٖم٤مء اهلل إٓ إهل ٓ: ىم٤مل

 دظمؾ هب٤م ًمف ظمتؿ اهلل وضمف اسمتٖم٤مء سمّمدىم٦م شمّمدق وُمـ اجلٜم٦م، دظمؾ هب٤م ًمف ظمتؿ اهلل

 ش .اجلٜم٦م

 [.18] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؽسقف ظـد موت دـ ؾضؾ هـوك هؾ

 ؿمئ، قمغم ذًمؽ يدل ومال اًم٘مٛمر، أو اًمِمٛمس اٟمٙم٤ًمف ُمع أطمد ووم٤مة اشمٗمؼ وإذا -

  اهلل رؾمقل أبٓمٚمٝم٤م اًمتل اجل٤مهٚمٞم٦م ظمراوم٤مت ُمـ اعمتقذم قمٔمٛم٦م قمغم يدل أنف واقمت٘م٤مد

 ومحد اًمٜم٤مس ومخٓم٥م اًمِمٛمس واٟمٙمًٗم٧م اًمًالم، قمٚمٞمف اسمراهٞمؿ اسمٜمف ُم٤مت يقمط 

 إن ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ إن اًمٜم٤مس، أُّي٤م سمٕمد، أُم٤م: »ىم٤مل صمؿ قمٚمٞمف، وأثٜمك اهلل

 يٜمخًٗم٤من ٓ اهلل، آي٤مت ُمـ آيت٤من وإهنام قمٔمٞمؿ، عمقت إٓ خيًٗم٤من ٓ واًم٘مٛمر اًمِمٛمس

 وم٤مومزقمقا  ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤م رأجتؿ وم٢مذا قم٤ٌمده، سمف اهلل خيّقف وًمٙمـ حلٞم٤مشمف، وٓ أطمد عمقت

 طمتك اعم٤ًمضمد ذم واًمّمالة واًمٕمت٤مىم٦م اًمّمدىم٦م وإمم واؾمتٖمٗم٤مره، ودقم٤مئف ذيمره إمم
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 ش.شمٜمٙمِمػ

ش اًمٙمًقف صالة» ذم زم يمت٤مب ذم ؾم٘متٝم٤م أطم٤مدي٨م مجٚم٦م ُمـ ُمٚمت٘مط اًمًٞم٤مق هذا

 وهذا واطمد ؾمٞم٤مق ذم ظمالصتٝم٤م آظمره ذم مجٕم٧م صمؿ وأخٗم٤مفمٝم٤م، ـمرىمٝم٤م قمغم ومٞمف شمٙمٚمٛم٧م

 .ُمٜمف اًم٘مدر

 ش. اًمًٜمـ»وش اًمّمحٞمحلم» ذم وضمٚمف

 [.61] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادقً، جؾد بقوض ادغسؾ رؤيي اخلومتي حسـ ظالموت مـ هؾ

 يبتسؿ يراه أو

 أو اعمٞم٧م، ضمٚمد سمٞم٤مض اعمٖمًؾ رؤي٦م اخل٤ممت٦م طمًـ قمالُم٤مت ُمـ هؾ :مداخؾي

 ُمقت سمٕمد أومٖم٤مٟمًت٤من ذم اعمج٤مهديـ قمـ ٟمًٛمٕمف ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ويمذا يٌتًؿ، أنف يرى

 اعمًؽ؟ رائح٦م ؿمؿ ُمـ أطمدهؿ

 ُمـ ذًمؽ يٙمقن أن يًتٚمزم رء يقضمد ومال اعمًؽ رائح٦م ىمٌؾ ذيمر ُم٤م أُم٤م :افشقخ

 إمم َتت٤مج اًم٘مْمٞم٦م وًمٙمـ ذًمؽ، يٙمقن أن يٛمٙمـ ومٙمٙمراُم٦م اعمًؽ رائح٦م أُم٤م اًمٌِم٤مئر،

 ومقطم٤من ُمـ اعمج٤مهديـ سمٕمض قمـ شمٜم٘مؾ اًمتل اًم٘مّمص هذه رواي٦م ذم وشمٌٍم شمروي

 ومٌٕمْمٝمؿ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إىمقال شمٜم٤مىمْم٧م وم٘مد ًمٌٕمْمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمًؽ رائح٦م

 قمزام اهلل قمٌد اًمِمٞمخ وُمٜمٝمؿ سمّمحتٝم٤م، ُم١ميمًدا أىمره٤م وسمٕمْمٝمؿ اإلٟمٙم٤مر، أؿمد أنٙمره٤م

 صمؿ ذًمؽ، ذم ًمف رؾم٤مًم٦م قمغم اـمٚمٕمتؿ ًمٕمٚمٙمؿ سمؾ ًمف، طمدي٨م ُم٤م همػم ذم ذًمؽ أيمد اهلل رمحف

 ممٙمـ هذا: أىمقل وم٠من٤م اًمٓمٞم٦ٌم، اًمرائح٦م ُمٜمف ؿمٛمقا  أنف أجًْم٤م اهلل رمحف ىمتؾ ح٤م قمٜمف أؿمٞمع

 ًم٧ًم وم٠من٤م ٓ أو وىمع هذا هؾ أُم٤م يِم٤مء، سمام قم٤ٌمده سمٕمض يٙمرم وضمؾ قمز رسمٜم٤م ٕن

 .ُمٙمذسًم٤م وٓ ُمّمدىًم٤م وًم٧ًم ؿم٤مهًدا

 (11:18:16/ب19: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 وافغرق بوهلدم ادقت مـ آشتعوذة حؽؿ

ط   اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل أنف اًمَٞمَن  أيب قمـ اًمٜم٤ًمئل أظمرج: ي٘مقل :مداخؾي

 أن سمؽ وأقمقذ واحلريؼ، واًمٖمرق واهلدم اًمؽمدي ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا: »ي٘مقل

، ؾمٌٞمٚمؽ ذم أُمقت أن سمؽ وأقمقذ اعمقت، قمٜمد اًمِمٞمٓم٤من يتخٌٓمٜمل  سمؽ وأقمقذ ُمدسمًرا

: وومٞمف آظمر طمدي٨م وهٜم٤مك اًمٜم٤ًمئل، صحٞمح ذم ؿمٞمخٜم٤م وصححفش ًمديًٖم٤م أُمقت أن

: اًم١ًمال آظمره، إمم اهلدم، َت٧م يٛمقت واًمذي واحلرق اًمٖمرق: وُمٜمٝم٤م ؾمٌٕم٦م اًمِمٝمداء

 اهلدم َت٧م اعمقت ُمـ آؾمتٕم٤مذة ومٞمف إول احلدي٨م وذم احلديثلم، سملم ٟمقومؼ يمٞمػ

 اًمٓمرق هبذه يٛمقت ًمٚمذي طمٙمؿ ىمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف ُمع واحلرق، واًمٖمرق

 .سم٤مًمِمٝم٤مدة

: اًم٘مقل يٛمٙمـ يم٤من وإن اعمِمٙمٚم٦م، هذه قمـ أن ضمقاب حييين ٓ ٟمٕمؿ، :افشقخ

 اعمًٚمؿ أن يٕمٜمل ٓ ذًمؽ وًمٙمـ اعم١مُمٜملم، قم٤ٌمده سمف اهلل يٌتكم مم٤م هق واحلرق اًمٖمرق أن

 ُمثؾ قمٚمٞمف ىمدر وضمؾ قمز رسمٜم٤م ُم٤م إذا ًمٙمـ آسمتالء، هذا ُمثؾ رسمف ُمـ يٓمٚم٥م أن يٜمٌٖمل

 يٛمٙمـ هذا طم٘مٞم٘مًٞم٤م، ؿمٝمٞمًدا وًمٞمس اًمِمٝمٞمد، طمٙمؿ ذم ومٝمق ذًمؽ قمغم وصؼم آسمتالء هذا

 .أقمٚمؿ واهلل ي٘م٤مل أن

 (11:16:11/ 1 – ضمدة ومت٤موى)

 صفودة؟ افػجلة ادقت هؾ

 ٓ؟ أو ؿمٝمٞمد يٙمقن اًمٗمج٠مة اعمقت إٟمف أؾم٠مل :مداخؾي

 .أؾمػ ُمقشم٦م اعمقشم٦م شمٙمقن ُم٤م اهلل ؿم٤مء إن ؿمٝمٞمد؟ :افشقخ

 أؾمػ؟ ُمقشم٦م يمٞمػ :مداخؾي

 يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٗمج٠مة ومٛمقت وآظمر، إٟم٤ًمن سملم إُمر خيتٚمػ: يٕمٜمل :افشقخ

 يم٤مٟم٧م ؾمقاء احل٘مقق ُمـ قمٚمٞمف جي٥م ُم٤م سمٙمؾ ىم٤مم وىمد وضمؾ، قمز اهلل ًمٚم٘م٤مء ُمًتٕمداً 

 واًمّمدىم٤مت يم٤مًمزيم٤مة اهلل ًمٕم٤ٌمد طم٘مقق أو وصٞم٤مم، صالة ُمـ وضمؾ قمز هلل طم٘مقق
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 ٓ ومٝمذا ومج٠مة وُم٤مت ديـ، قمٚمٞمف ومٞمف وُم٤م اًمقاضم٤ٌمت سمٙمؾ ىم٤مم ىمد يم٤من وم٢مذا ذًمؽ، وٟمحق

 ومٝمذه ومج٠مة ُمقت وُم٤مت ُم٘مٍماً  يم٤من أو وم٤مضمراً  يم٤من أو وم٤مؾم٘م٤مً  يم٤من إذا ًمٙمـ سمف، رء

 قمغم دائامً  يٙمقن أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م وهلذا اعمقشم٦م، هذه عمثؾ يًتٕمد مل ٕنف أؾمػ: ُمقشم٦م

 أطم٥م ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ شمٗمج٠مه، ىمد اًمتل اًم٤ًمقم٦م هلذه اؾمتٕمداد

 همػمه؟ش ًم٘م٤مءه اهلل يمره اهلل ًم٘م٤مء يمره وُمـ ًم٘م٤مءه، اهلل أطم٥م اهلل ًم٘م٤مء

 ( 11: 11: 19/ 111/واًمٜمقر اهلدى )



 على الهاس ثهاء  كتاب

 1 امليت

                                                           

 ش.17-11 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)





 يمت٤مب  صمٜم٤مء اًمٜم٤مس قمغم اعمٞم٧م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 وؾضؾف افعورؾغ افصودؿغ مـ ادقً ظذ افثـوء

 ُمـ اصمٜم٤من، أىمٚمهٝمؿ اًمّم٤مدىملم، اعمًٚمٛملم ُمـ مجع ُمـ اعمٞم٧م قمغم سم٤مخلػم واًمثٜم٤مء

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف اجلٜم٦م، ًمف ُمقضم٥م واًمٕمٚمؿ اًمّمالح ذوي ُمـ سمف اًمٕم٤مروملم ضمػماٟمف

 قمٚمٞمٝم٤م وم٠ُمثٜمك سمجٜم٤مزة،ط   اًمٜمٌل قمغم ُُمر: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس قمـ - 1

 ،شورؾمقًمف اهلل جي٥م - قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م - يم٤من: وم٘م٤مًمقا  ،شسم٤مخلػم إًمًـ وشمت٤مسمٕم٧م» ظمػما،

، قمٚمٞمٝم٤م وم٠مثٜمل سمجٜم٤مزة وُُمر ،شوضم٧ٌم وضم٧ٌم وضم٧ٌم: »ط اهلل ٟمٌل وم٘م٤مل  ذا

 اهلل ٟمٌل وم٘م٤مل ،شاهلل ديـ ذم يم٤من اعمرء سمئس: وم٘م٤مًمقا » سم٤مًمنم، هل٤م إًمًـ وشمت٤مسمٕم٧م

 وم٠ُمثٜمل سمجٜم٤مزة ُُمر وأُمل، أيب ًمؽ ومًدى: قمٛمر وم٘م٤مل ،شوضم٧ٌم وضم٧ٌم وضم٧ٌم: »ط

، قمٚمٞمٝم٤م وم٠مثٜمل سمجٜم٤مزة وُمر وضم٧ٌم؟ وضم٧ٌم وضم٧ٌم: وم٘مٚم٧م ظمػما، قمٚمٞمٝم٤م : وم٘مٚم٧م ذا

 ًمف وضم٧ٌم ظمػما  قمٚمٞمف أثٜمٞمتؿ ُمـ: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل وضم٧ٌم؟ وضم٧ٌم وضم٧ٌم

 أنتؿ و اًمًامء، ذم اهلل ؿمٝمداء اعمالئٙم٦م اًمٜم٤مر، ًمف وضم٧ٌم ذا  قمٚمٞمف أثٜمٞمتؿ وُمـ اجلٜم٦م،

 ،شآرض ذم اهلل ؿمٝمداء أنتؿ آرض، ذم اهلل ؿمٝمداء أنتؿ آرض، ذم اهلل ؿمٝمداء

 أخًٜم٦م قمغم شمٜمٓمؼ ُمالئٙم٦م هلل إن» ،شآرض ذم اهلل ؿمٝمداء واعم١مُمٜمقن: »رواي٦م وذم»

 ش.واًمنم اخلػم ُمـ اعمرء ذم سمام آدم سمٜمل

 وهؿ ُمرض، هب٤م وىمع وىمد اعمديٜم٦م، أتٞم٧م: »ىم٤مل اًمديكم إؾمقد أيب قمـ - 1

 ضمٜم٤مزة، ومٛمرت قمٜمف، اهلل ريض اخلٓم٤مب اسمـ قمٛمر إمم ومجٚم٧ًم ذريٕم٤م، ُمقشم٤م يٛمقشمقن

 يمام ىمٚم٧م: ىم٤مل اعم١مُمٜملم؟ أُمػم ي٤م وضم٧ٌم ُم٤م: وم٘مٚم٧م وضم٧ٌم،: قمٛمر وم٘م٤مل ظمػما، وم٠مثٜمك

: ىم٤مل وصمالصم٦م: ىمٚمٜم٤م اجلٜم٦م، اهلل أدظمٚمف سمخػم أرسمٕم٦م ًمف ؿمٝمد ُمًٚمؿ أجام: »ط اًمٜمٌل ىم٤مل

 ش.اًمقاطمد ذم ٟم٠ًمخف مل صمؿ واصمٜم٤من،: ىم٤مل واصمٜم٤من؟: ىمٚمٜم٤م: ىم٤مل وصمالصم٦م

 أهنؿ إدٟمٞملم ضمػماٟمف أبٞم٤مت أهؾ ُمـ أرسمٕم٦م ًمف ومٞمِمٝمد يٛمقت ُمًٚمؿ ُمـ ُم٤م» – 1

: ىم٤مل أو ىمقًمٙمؿ، ىمٌٚم٧م ىمد: وشم٤ٌمرك شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل إٓ ظمػما، إٓ ُمٜمف يٕمٚمٛمقن ٓ

 ش .شمٕمٚمٛمقن ٓ ُم٤م ًمف وهمٗمرت سمِمٝم٤مدشمٙمؿ،

 ختتص ٓ اًمِمٝم٤مدة هذه أن قمغم يدل اًمثالصم٦م آطم٤مدي٨م هذه جمٛمقع أن اقمٚمؿ 
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 اإليامن ذم ـمري٘مٝمؿ قمغم هؿ اًمذيـ اعم١مُمٜملم ُمـ سمٕمدهؿ عمـ أجْم٤م هل سمؾ سم٤مًمّمح٤مسم٦م،

 ؿم٤مء ُمـ يمالُمف ومٚمػماضمعش اًمٗمتح» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ضمزم وهبذا واًمّمدق واًمٕمٚمؿ

 .اًمٌٞم٤من ُمـ اعمزيد

 قمٛمر طمدي٨م ىمٌؾ يم٤من أنف اًمٔم٤مهر اًمث٤مًم٨م، احلدي٨م ذم سم٠مرسمع اًمِمٝم٤مدة شم٘مٞمٞمد إن صمؿ

 .اًمٕمٛمدة وهق اصمٜملم، سمِمٝم٤مدة آيمتٗم٤مء ومٗمٞمف ىمٌٚمف،

 [.61-61] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 بدظي..ؾقف تشفدون مو:  اجلـوزة صالة ظؼى افـوس بعض ؿقل

 ًمف اؿمٝمدوا. ومٞمف شمِمٝمدون ُم٤م: »اجلٜم٤مزة صالة قم٘م٥م اًمٜم٤مس سمٕمض ىمقل وأُم٤م

 اعمراد هق ومٚمٞمس ذًمؽ، وٟمحق اخلػم، أهؾ ُمـ: أو ص٤مًمح،: سم٘مقهلؿ ومٞمجٞمٌقٟمفش! سم٤مخلػم

 اًمذيـ وٕن اًمًٚمػ، قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ٕنف ىمٌٞمح٦م، سمدقم٦م هق سمؾ ىمٓمٕم٤م، سم٤محلدي٨م

 يٕمرومقن ُم٤م سمخالف يِمٝمدون ىمد سمؾ اًمٖم٤مًم٥م، ذم اعمٞم٧م يٕمرومقن ٓ سمذًمؽ يِمٝمدون

 ُمٜمٝمؿ وضمٝمال اعمٞم٧م، يٜمٗمع ذًمؽ أن ُمٜمٝمؿ فمٜم٤م سم٤مخلػم، اًمِمٝم٤مدة ـم٤مًم٥م ًمرهم٦ٌم اؾمتج٤مسم٦م

 ذًمؽ قمغم يدل يمام ًمف، اعمِمٝمقد ٟمٗمس ذم اًمقاىمع شمقاومؼ اًمتل هل إٟمام اًمٜم٤مومٕم٦م اًمِمٝم٤مدة سم٠من

 اخلػم ُمـ اعمرء ذم سمام آدم سمٜمل أخًٜم٦م قمغم شمٜمٓمؼ ُمالئٙم٦م هلل إن» إول احلدي٨م ذم ىمقًمف

 ش.واًمنم

 [.61] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 بوخلر فؾؿقً افشفودة أثر

 قمز اًمرب ي٘مقل ظمػما، وأثٜمقا  ضمٜم٤مزة قمغم صٚمقا  إذا» [:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.يٕمٚمٛمقن ٓ ُم٤م ًمف وأهمٗمر يٕمٚمٛمقن ومٞمام ؿمٝم٤مدهتؿ أضمزت: وضمؾ

 .[سم٤مخلػم ًمٚمٛمٞم٧م اًمِمٝم٤مدة أثر: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 .(111/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 امليت غصل كتاب

 1 وأحكامه

                                                           

 ش.11-18 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 وأحؽومف ادقً ؽسؾ

 اعم٤ٌمدرة أُم٤م همًٚمف، إمم ي٤ٌمدروا أن اًمٜم٤مس ُمـ ـم٤مئٗم٦م قمغم وضم٥م اعمٞم٧م ُم٤مت وم٢مذا

 :طمدي٨م ُم٤م همػم ذم سمفط   ومالُمره اًمٖمًؾ وضمقب وأُم٤م دًمٞمٚمٝم٤م، ؾمٌؼ وم٘مد

 ...ش. وؾمدر سمامء اهمًٚمقه» – 1

 أو مخ٤ًم، أو صمالصم٤م، اهمًٚمٜمٝم٤م:»قمٜمٝم٤م اهلل ريض زيٜم٥م اسمٜمتف ذمط   ىمقًمف - 1

 ...ش. ذًمؽ ُمـ أيمثر أو ؾمٌٕم٤م،

 :أشمٞم٦م إُمقر همًٚمف ذم ويراقمل -

 .همًٚمف قمغم اًم٘م٤مئٛمقن يرى ُم٤م قمغم وم٠ميمثر صمالصم٤م همًٚمف :أوٓ

 .وشمرا  اًمٖمًالت شمٙمقن أن :ثـويو

 يم٤مُٕؿمٜم٤من اًمتٜمٔمٞمػ، ذم ُم٘م٤مُمف ي٘مقم ُم٤م أو ؾمدر، سمٕمْمٝم٤م ُمع ي٘مرن أن :ثوفثو

 .واًمّم٤مسمقن

 .أومم واًمٙم٤مومقر اًمٓمٞم٥م، ُمـ ؿمئ ُمٜمٝم٤م همًٚم٦مٍ  آظمر ُمع خيٚمط أن :رابعو

 .ضمٞمدا وهمًٚمٝم٤م اًمْمٗم٤مئر ٟم٘مض :خومسو

 .ؿمٕمره شمنيح :شودشو

 .ظمٚمٗمٝم٤م وإًم٘م٤مؤه٤م ًمٚمٛمرأة وٗم٤مئر صمالث سمجٕمٚمف :شوبعو

 .ُمٜمف اًمقوقء وُمقاوع سمٛمٞم٤مُمٜمف اًمٌدء :ثومـو

ضم٤مل، اًمذيمر همًؾ يتقمم أن :توشعو  ي٠ميت يمام اؾمتثٜمل ُم٤م إٓ اًمٜم٤ًمء وإنثك اًمرِّ

 .سمٞم٤مٟمف

 قمٚمٞمٜم٤م دظمؾ: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قمٓمٞم٦م أم طمدي٨م إُمقر هذه قمغم واًمدًمٞمؾ

 ،شؾمٌٕم٤م أو» مخ٤ًم أو صمالصم٤م، اهمًٚمٜمٝم٤م: وم٘م٤مل ،شزيٜم٥م» اسمٜمتف ٟمٖمًؾ وٟمحـ ،ط اًمٜمٌل

 ذم واضمٕمٚمـ ،شٟمٕمؿ: ىم٤مل وشمرا؟: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م» ذًمؽ، رأجتـ إن ذًمؽ، ُمـ أيمثر أو
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 إًمٞمٜم٤م وم٠مخ٘مك آذٟم٤مه، ومرهمٜم٤م ومٚمام ومآذين، ومرهمتـ وم٢مذا يم٤مومقر، ُمـ ؿمٞمئ٤م أو يم٤مومقرا آظمرة

 وذم» ،شىمرون» صمالصم٦م وُمِمٓمٜم٤مه٤م: ىم٤مًم٧م» ،شإزاره شمٕمٜمل» إي٤مه أؿمٕمرهن٤م: وم٘م٤مل طم٘مقه

ش وٟم٤مصٞمتٝم٤م ىمرٟمٞمٝم٤م: أثالث صمالصم٦م ؿمٕمره٤م ومْمٗمرٟم٤مش »همًٚمٜمف صمؿ ٟم٘مْمٜمف: رواي٦م

 ش.ُمٜمٝم٤م اًمقوقء وُمقاوع سمٛمٞم٤مُمٜمٝم٤م اسمدأن: ًمٜم٤م وىم٤مل: ىم٤مًم٧م» ،شوأخ٘مٞمٜم٤مه٤م

 ومجٕمف آزار، ُمٕم٘مد احل٘مق ذم وإصؾ: »آصمػم اسمـ ىم٤مل. إزاره أيش:  طم٘مقه»

ك صمؿ وأطم٘م٤مء، أطمؼ  ش.ًمٚمٛمج٤مورة اإلزار هب٤م ؾُمٛمِّ

ٕم٤مر ؿمٕم٤مره٤م، اضمٕمٚمٜمف أيش: أؿمٕمرهن٤م»  يكم ٕنف اجلًد يكم اًمذي اًمثقب واًمِمِّ

 .ؿمٕمره

 [.61-61] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افغسؾ أثـوء ادقً شس

 جلًٛمف ؾم٤مشمر َت٧م ٟمحقه٤م أو سمخرىم٦م يٖمًؾ أن[: اعمٞم٧م همًؾ أطمٙم٤مم ُمـ] قم٤مذا 

 يٗمٞمده يمامط   اًمٜمٌل قمٝمد قمغم اًمٕمٛمؾ يم٤من يمذًمؽ وم٢مٟمف يمٚمٝم٤م، صمٞم٤مسمف ُمـ دمريده سمٕمد

 ٟمدري، ُم٤م واهلل: ىم٤مًمقا ط   اًمٜمٌل همًؾ أرادوا ح٤م: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 اظمتٚمٗمقا  ومٚمام صمٞم٤مسمف؟ وقمٚمٞمف ٟمٖمٚمًف أم ُمقشم٤مٟم٤م، ٟمجرد يمام صمٞم٤مسمف ُمـط   اهلل رؾمقل أنجرد

 ُمـ ُمٙمٚمؿ يمٚمٛمٝمؿ صمؿ صدره، ذم وذىمٜمف إٓ رضمؾ ُم٤مُمٜمٝمؿ طمتك اًمٜمقم، قمٚمٞمٝمؿ اهلل أخ٘مك

 إمم وم٘م٤مُمقا  صمٞم٤مسمف، وقمٚمٞمفط   اًمٜمٌل اهمًٚمقا  أن: هق ُمـ يدرون ٓ اًمٌٞم٧م، ٟم٤مطمٞم٦م

 ًمٙمقٟمف ويد اًم٘مٛمٞمص ومقق اح٤مء يّمٌقن ىمٛمٞمّمف وقمٚمٞمف ومٖمًٚمقه،ط   اهلل رؾمقل

 اؾمتدسمرت ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م ًمق: شم٘مقل قم٤مئِم٦م ويم٤مٟم٧م أجدُّيؿ، دون سم٤مًم٘مٛمٞمص،

 ش.ٟم٤ًمؤه إٓ همًٚمف ُم٤م

 [66] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 ادحِرم ادقً ُيطقَّى ٓ

 احلدي٨م ذم ًم٘مقًمف شمٓمٞمٞمٌف جيقز ٓ وم٢مٟمف اعمحِرم،[: اعمٞم٧م شمٓمٞمٞم٥م ُمـ] ويًتثٜمل 

 يٌٕم٨م وم٢مٟمف..  شمٓمٞمٌقه وٓ: رواي٦م وذم َتٜمٓمقه، ٓ: »ىمري٤ٌم إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م اًمذي

 ش.ُمٚمٌٞم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 [66] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 وافعؽس فزوجتف افرجؾ تغسقؾ جقاز

[ ًمٚمٜم٤ًمء وإنثك ًمٚمرضم٤مل اًمذيمر شمٖمًٞمؾ وضمقب ُمـ] ويًتثٜمك: قمنم صم٤مين

 وإصؾ ُمٜمف، يٛمٜمع دًمٞمؾ ٓ إذ أظمر، همًؾ يتقمم أن ُمٜمٝمام ًمٙمؾ جيقز وم٢مٟمف اًمزوضم٤من

 :سمحديثلم ُم١ميد وهق ؾمٞمام وٓ اجلقاز،

 ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م يمٜم٧م ًمق: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ - 1

 ش. ٟم٤ًمئف همػمط   اًمٜمٌل همًؾ ُم٤م اؾمتدسمرت

 أضمد وأن٤م سم٤مًمٌ٘مٞمع، ضمٜم٤مزة ُمـط   اهلل رؾمقل إزم رضمع: »ىم٤مًم٧م أجْم٤م قمٜمٝم٤م - 1

 ىمٌكم ًمقُم٧م ضك ُم٤م وارأؾم٤مه أن٤م سمؾ: وم٘م٤مل وارأؾم٤مه: وأىمقل رأد، ذم صداقم٤م

 ش.ودومٜمتؽ قمٚمٞمؽ صٚمٞم٧م صمؿ ويمٗمٜمتؽ، ومٖمًٚمتؽ،

 [.67] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 تغسؾ؟ ـقػ افرجول بغ ادرأة موتً إذا

َةُ  َُم٤مشَم٧ِم  إَِذا[: »ىم٤مل أنفط   اًمٜمٌل قمـ روي] ْرأ ضَم٤ملِ  َُمعَ  اعْمَ  اُْمَرأَةٌ  َُمَٕمُٝمؿُ  ًَمْٞمَس  اًمرِّ

َه٤م، ضُمُؾ  هَمػْمُ   َُمعَ  َواًمرَّ
ِ
٤مء ًَ َـّ  ًَمْٞمَس  اًمٜمِّ ُه، َرضُمٌؾ  َُمَٕمُٝم اَُم  هَمػْمُ اَمنِ  وَم٢ِمهنَّ ٤م َوُيْدوَمٜم٤َمِن، ُيَٞمٛمَّ  َومُهَ

ـْ  سمَِٛمٜمِْزًَم٦مِ  ٤مءَ  جَيِدِ  َٓ  َُم  .ُمقوقعش. اْحَ

 هذا سمٛمٕمٜمك ومٌٕمْمٝم٤م خمتٚمٗم٦م، اًم٤ٌمب هذا ذم أصم٤مر أن واقمٚمؿ [:اإلموم ؿول]



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب همًؾ اعمٞم٧م وأطمٙم٤مُمف

 

86 

ة أن سمٕمْمٝم٤م وذم. احلدي٨م  اسمـ وروى. ص٤ٌمً  اًمثٞم٤مب ومقق ص٤ٌمً  اح٤مء قمٚمٞمٝم٤م يّم٥م اعمرأ

ـْ  ٟم٤مومع قمـ ُمٓمر ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل ؿمٞم٦ٌم أيب ـِ  قَم  ُمع متقت اعمرأة ذم: قُمَٛمرَ  اسْم

 . صمٞم٤مهب٤م ذم شمرُمس: اًمٌٞمٝم٘مل وًمٗمظ. اح٤مء ذم شمٖمٛمس: ىم٤مل اًمرضم٤مل؟

 (811/ 11/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

ؾ ظذ  افغسؾ بســ ظورًؾو يؽقن أن ادغسِّ

 ٓؾمٞمام اًمٖمًؾ، سمًٜم٦م أقمرف يم٤من ُمـ همًٚمف يتقمم أن[: اعمٞم٧م همًؾ أطمٙم٤مم ُمـ]

 قمكم ىم٤مل وم٘مد ذيمرٟم٤م، يمام يم٤مٟمقا ط   همًٚمف شمقًمقا  اًمذيـ ٕن وأىم٤مرسمف، أهٚمف ُمـ يم٤من إذا

 ُمـ يٙمقن ُم٤م أنٔمر ومجٕمٚم٧م وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف صغم اهلل رؾمقل همًٚم٧م: »قمٜمف اهلل ريض

 ش.ط وُمٞمت٤م، طمٞم٤م ـَمٞم٤ٌِّم ويم٤من ؿمٞمئ٤م، أر ومٚمؿ اعمٞم٧م

 [.68] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادقً ؽسؾ تقيل ؾضؾ

 : اصمٜملم سمنمـملم قمٔمٞمؿ أضمر همًٚمف شمقمم وعمـ

ث وٓ قمٚمٞمف، يًؽم أن :إول  ُمـ: »ط ًم٘مقًمف اعمٙمروه، ُمـ يرى ىمد سمام حُيَدِّ

 قمٚمٞمف أضمري وم٠مضمٜمّف، ًمف طمٗمر وُمـ ُمرة، أرسمٕملم اهلل ًمف همٗمر قمٚمٞمف ومٙمتؿ ُمًٚمام همًؾ

ٜمف وُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم إي٤مه أؾمٙمٜمف ُمًٙمـ يم٠مضمر  ؾمٜمدس ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل يم٤ًمه يمٗمَّ

 ش.اجلٜم٦م واؾمتؼمق

ءً  سمف يريد ٓ اهلل، وضمف سمذًمؽ يٌتٖمل أن :افثوين  أُمقر ُمـ ؿمٞمئ٤م وٓ ؿمٙمقرا وٓ ضمزا

ر ح٤م اًمدٟمٞم٤م،  ُم٤ميم٤من إٓ اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ي٘مٌؾ ٓ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أن اًمنمع ذم شم٘مرَّ

 هٜم٤م أضمتزئ. ضمدا يمثػمة واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ذًمؽ قمغم وآدًم٦م اًمٙمريؿ، ًمقضمٝمف ظم٤مًمّم٤م

 :ُمٜمٝم٤م ؾمت٦م سمذيمر

ُٙمؿْ  َأنَّاَم  إزَِمَّ  ُيقطَمك ُِمْثُٚمُٙمؿْ  سَمنَمٌ  َأن٤َم إِٟمَّاَم  ىُمْؾ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمك ىمقًمف - 1  َواطِمدٌ  إهَِلٌ  إََِلُ
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ـْ  َٓ  َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسمِّفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمق يَم٤منَ  وَمَٛم كْ  َو ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ : اًمٙمٝمػ] ﴾َأطَمًدا َرسمِّفِ  سمِِٕم

 :شمٕم٤ممم اهلل وضمف همػم هب٤م ي٘مّمد ٓ: أي ،[111

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م﴿: أجْم٤م ىمقًمف - 1 ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ ي  [1: اًمٌٞمٜم٦م] ﴾..  اًمدِّ

 يم٤مٟم٧م ومٛمـ ٟمقى، ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمذ٤مت، آقمامل إٟمام: »ط ىمقًمف - 1

 دٟمٞم٤م إمم هجرشمف يم٤مٟم٧م وُمـ ورؾمقًمف، اهلل إمم ومٝمجرشمف ورؾمقًمف، اهلل إمم هجرشمف

ة أو يّمٞمٌٝم٤م،  ش.إًمٞمف ه٤مضمر ُم٤م إمم ومٝمجرشمف يٜمٙمحٝم٤م اُمرأ

 ذم واًمرومٕم٦م واًمٜمٍم اًمٌالد ذم واًمتٛمٙملم سم٤مًمًٜم٤مء آُم٦م هذه سمنم: »أجْم٤م ىمقًمف - 1

 ش.ٟمّمٞم٥م آظمرة ذم ًمف ومٚمٞمس ًمٚمدٟمٞم٤م، آظمرة سمٕمٛمؾ ُمٜمٝمؿ قمٛمؾ وُمـ اًمديـ،

 أرأج٧م: وم٘م٤ملط   اًمٜمٌل إمم رضمؾ ضم٤مء: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أُم٤مُم٦م أيب قمـ - 1

 ُمرات، صمالث وم٠مقم٤مده٤م ًمف، ؿمئ ٓ: وم٘م٤مل ُم٤مًمف؟ واًمذيمر آضمر يٚمتٛمس همزا  رضمال

 ًمف يم٤من ُم٤م إٓ اًمٕمٛمؾ ُمـ ي٘مٌؾ ٓ اهلل إن: ىم٤مل صمؿ ًمف، ؿمئ ٓط   اهلل رؾمقل ًمف ي٘مقل

 ش.وضمٝمف واسمتٖمل ظم٤مًمّم٤م

 قمٛمؾ ومٛمـ اًمنمك، قمـ اًمنميم٤مء أهمٜمك أن٤م: وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل: »ط ىمقًمف - 6

 ش.أذك ًمٚمذي وهق سمرئ، ُمٜمف وم٠من٤م همػمي ومٞمف أذك قمٛمال زم

 [.71 -69] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 يغتسؾ أن مقتوً  ؽّسؾ دـ يستحى

 محٚمف وُمـ ومٚمٞمٖمتًؾ، ُمٞمت٤م همًؾ ُمـ»ط   ًم٘مقًمف يٖمتًؾ أن همًٚمف عمـ ويًتح٥م

 ش.ومٚمٞمتقو٠م

 طمٙمؿ هلام – ُمقىمقوملم حلديثلم سمف ٟم٘مؾ مل وإٟمام اًمقضمقب، يٗمٞمد إُمر وفم٤مهر

 :-اًمرومع

 وم٢من همًٚمتٛمقه، إذا همًؾ ُمٞمتٙمؿ همًؾ ذم قمٚمٞمٙمؿ ًمٞمس: »قم٤ٌمس اسمـ قمـ :إول

 ش.أجديٙمؿ شمٖمًٚمقا  ان ومحًٌٙمؿ سمٜمجس، ًمٞمس ُمٞمتٙمؿ
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 ُمـ وُمٜم٤م يٖمتًؾ ُمـ ومٛمٜم٤م اعمٞم٧م، ٟمٖمًؾ يمٜم٤م» قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ ىمقل :افثوين

 ش.يٖمتًؾ ٓ

 [.71] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 (ؾؾقتقضل محؾف ومـ ؾؾقغتسؾ مقًتو ؽسؾ مـ) حديٌ صحي مو

 افقجقب؟ ظذ يدل إمر وهؾ

ش ومٚمٞمتقو٠م محٚمف وُمـ ومٚمٞمٖمتًؾ ُمٞمًت٤م همًؾ ُمـ» احلدي٨م صح٦م ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م: افسوئؾ

  اًمقضمقب؟ قمغم يدل إُمر وهؾ

ؾ عمـط   أُمره أُم٤م : افشقخ ًّ  صحٞمح طمدي٨م أوًٓ  ومٝمذا يٖمتًؾ سم٠من اعمٞم٧م هم

 ًمْلؾمتح٤ٌمب؟ أم ًمٚمقضمقب هق هؾ إُمر هذا صٗم٦م ُم٤م أُم٤م. ومٞمف ري٥م ٓ صم٤مسم٧م

 سمٕمْمٝمؿ يم٤من اًمّمح٤مسم٦م أن صم٧ٌم ح٤م ًمْلؾمتح٤ٌمب، وإٟمام ًمٚمقضمقب ًمٞمس:هق وم٤مجلقاب

 إُمر هذا إًمتزام قمدم قمغم إول اًمًٚمػ قمٛمؾ ومجري٤من يٖمتًؾ، ٓ وسمٕمْمٝمؿ يٖمتًؾ

٤ًٌم ًمٞمس أنف قمغم دلَّ   أن سمح٘مف يًتح٥م اعمٞم٧م همًؾ ومٛمـ ُمًتح٥م، أُمر هق وإٟمام واضم

 ًمٚمقضمقب يٙمقن ٓ إطمٞم٤من سمٕمض ذم إُمر ٕن قمٚمٞمف، إصمؿ ومال يٗمٕمؾ مل وم٢من يٖمتًؾ

 .ًمٚمقضمقب ًمٞمس هق يمذًمؽ وهٜم٤م

 (16 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 

 ادقً تقضئي تؼع هؾ

 اعمٞم٧م؟ يقو٠م هؾ :مداخؾي

 يقو٠م؟ :افشقخ

 اًمقوقء؟ ُمـ يقو٠م: يٕمٜمل يقو٠م، هؾ :مداخؾي
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 .ومٞمقّو٠م قمٓمٞم٦م ُأمّ  طمدي٨م ذم وارد وهذا :افشقخ

 ش..اسمدأن: »ًم٘مقًمف :مداخؾي

 ش..ُمٞم٤مُمٞمٜمٝم٤م» :افشقخ

 ُمٜمٝم٤م؟ اًمقوقء سمٛمقاـمـ :مداخؾي

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 .اًمقوقء ُمٜمف يًتٗم٤مد هذا :مداخؾي

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 ( 11: 18: 11/ 118/واًمٜمقر اهلدى )

 ادعرـي صفقد ؽسؾ يؼع ٓ

 ذًمؽ وذم ضمٜم٤ٌم، يم٤من أنف اشمٗمؼ وًمق اعمٕمريم٦م، ىمتٞمؾ اًمِمٝمٞمد همًؾ ينمع وٓ

 :أطم٤مدي٨م

 أطمد يقم يٕمٜمل -ش دُم٤مئٝمؿ ذم ادومٜمقهؿ: »ط اًمٜمٌل ىم٤مل: ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ :إول

 .يٖمًٚمٝمؿ ومل -

قهؿ ه١مٓء، قمغم ؿمٝمٞمد أن٤م: وم٘م٤ملش رواي٦م وذم»  ضمريح ًمٞمس وم٢مٟمف دُم٤مئٝمؿ، ذم ًُمٗمه

 ريح ورحيف اًمدم، ًمقن ًمقٟمف يدُمل، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وضمرطمف ضم٤مء إٓش اهلل ذم» جيرح

 ش.اعمًؽ

 وم٘م٤مل قمٚمٞمف، اهلل وم٠موم٤مء ًمف، ُمٖمزى ذم يم٤منط   اًمٜمٌل أن سمرزة أيب قمـ :افثوين

 هؾ: ىم٤مل صمؿ وومالٟم٤م وومالٟم٤م، ومالٟم٤م، ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا  أطمد؟ ُمـ شمٗم٘مدون هؾ: »ٕصح٤مسمف

 ومق اًم٘متغم، ذم ومٓمٚم٥م وم٤مـمٚمٌقه، ضمٚمٞمٌٞم٤ٌم، أوم٘مد ًمٙمٜمل: ىم٤مل: ٓ: ىم٤مًمقا  أطمد؟ ُمـ شمٗم٘مدون

 ىمتؾ: وم٘م٤مل قمٚمٞمف ومقىمػ ،ط اًمٜمٌل وم٠ميت! ىمتٚمقه صمؿ ىمتٚمٝمؿ، ؾمٌٕم٦م ضمٜم٥م إمم ضمدوه

 صمؿ» ،شصمالصم٤م أو ُمرشملم ىم٤مهل٤م» ُمٜمف، وأن٤م ُمٜمل هذا ُمٜمف، وأن٤م ُمٜمل، هذا! ىمتٚمقه صمؿ ؾمٌٕم٦م
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 ؾم٤مقمدي إٓ هير ًمف ًمٞمس ؾم٤مقمديف، قمغم ومقوٕمف: ىم٤مل ،شومًٌٓمٝمام هٙمذا سمذراقمٞمف ىم٤مل

 ش.همًال يذيمر مل ىمؼمه، ذم وُووع ًمف ومُحٗمر: ىم٤ملط   اًمٜمٌل

، مل أطمد ؿمٝمداء أن: »أنس قمـ :افثوفٌ  يّمؾ ومل سمدُم٤مئٝمؿ، ودومٜمقا  يٖمًٚمقا

 ش.محزة همػم» قمٚمٞمٝمؿ

 قم٤مُمر، أيب سمـ طمٜمٔمٚم٦م واؾمتِمٝم٤مد أطمد ىمّم٦م ذم اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد قمـ :افرابع

 ،شص٤مطمٌتف وم٤مؾم٠مخقا  اعمالئٙم٦م، شمٖمًٚمف ص٤مطمٌٙمؿ إن: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل: ىم٤مل

 همًٚمتف ًمذًمؽ: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل  اهل٤مئٕم٦م ؾمٛمع ح٤م ضمٜم٥م وهق ظمرج: وم٘م٤مًم٧م

 ش.اعمالئٙم٦م

 سمـ وطمٜمٔمٚم٦م اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ محزة أصٞم٥م: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ :اخلومس

 ش.شمٖمًٚمٝمام اعمالئٙم٦م رأج٧م: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ضمٜم٥م، ومه٤م اًمراه٥م،

 ُم٤م هق اجلٜم٥م، اًمِمٝمٞمد همًؾ ُمنموقمٞم٦م قمدم قمغم احلدي٨م دًٓم٦م وضمف أن واقمٚمؿ 

ط   اًمٜمٌل وُٕمر اعمالئٙم٦م، سمٖمًؾ ؾم٘مط ح٤م واضم٤ٌم يم٤من ًمق أنف وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذيمره

 وٟمٞمؾ ،ش161/ 1ش »اعمجٛمقع» اٟمٔمر سمف، أدُمل شمٕمٌد ُمٜمف اعم٘مّمقد ٕن سمٖمًٚمف،

 ش.16/ 1» إوـم٤مر

 [.71 -71] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

  ظؾقف وافصالة ادقً ؽسؾ ـقػقي

 [.اعمٞم٧م همًؾ يمٞمٗمٞم٦م قمـ ؾم١مال]   :افسوئؾ

  قمٜمف يزال أن يٜمٌٖمل رء يمؾ ىمٌؾ اًمًٜم٦م، قمغم ومٞمؽ اهلل  سم٤مرك اعمٞم٧م همًؾ :افشقخ

 .اًمٖمًؾ، ٓ صمٞم٤مسمف :مداخؾي

 .ُمٗمٝمقم هذا اًمثٞم٤مب، ٟمزع سمٕمد إٓ ُيٛمٙمـ ٓ أنف اعمٗمٝمقم :افشقخ

 وإٓ يم٤من، إذا رء يمؾ ىمٌؾ وَمُتَزال ٟمج٤مؾم٦م هٜم٤مك يم٤من إذا أىمقل أن ىمّمدي ًمٙمـ 
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91 

 صمؿ شُمزال ٟمج٤مؾم٦م هٜم٤مك يم٤من إن ُيٜمَْٔمر اطمتٞم٤مـم٤مً  ًمٙمـ ٟمٔم٤مف، سمٞمٙمقٟمقا  إُمقات ُمـ يمثػم

٠م  اًمذي احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م يتقو٠م سمٞمًتٓمٞمع ُم٤م هق ًمٙمـ طمٞم٤مشمف، ىمٞمد ذم يتقو٠م يم٤من يمام ُيَقوَّ

 .يٖمًٚمف يقوٞمف سمِّده يٖمًٚمف

 شُمزال، ٟمج٤مؾم٦م هٜم٤مك يم٤من إذا :إومم اعمرطمٚم٦م ىمٚمٜم٤م، ُمرطمٚم٦م، ُمرطمٚم٦م أن ٟمٌدأ ٟمحـ

٠م :اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرطمٚم٦م شُمٖمًؾ، ؾ سمٛمٕمٜمك طمٞم٤مشمف، ىمٞمد ذم يتقو٠م يم٤من يمام ُيَقوَّ ًَ  صمالصم٤ًم، يمٗم٤مه شُمْٖم

 ُمرات صمالث أنٗمف، يمذًمؽ ًمٗمٛمف، اح٤مء ٟمدظمؾ سمٜمتٙمٚمػ ُم٤م آؾمتٓم٤مقم٦م، سم٘مدر ُيَٛمْْمَٛمض

 رأؾُمف، ُيْٛمًح صمؿ اًمذراقملم، صمؿ ُمٕمروف، هق يمام صمالصم٤م وضمٝمف ُيٖمًؾ صمؿ اًمًٜم٦م، قمغم

 .سمٙم٤مُمٚمف اًمقوقء رضماله، وشُمٖمًؾ

ؾ اٟمتٝمك وم٢مذا  ًِّ جٛمـ اًمِِمّؼ  قمغم اح٤مء َص٥ّم  اعمٞم٧م شمقِوئ٦م ُمـ اعمَُٖم  وأوصٚمف سمدٟمف، ُمـ ٕا

 ٓ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مًم٦م هذه ذم اًمٞم٤ًمر، اًمث٤مين سم٤مًمِمؼ يٌدأ صمؿ آظمره، إمم أوًمف ُمـ اًم٘مًؿ إمم

  اًمٞم٤ًمر قمغم أوهل٤م ٟم٘مٚمٌف سمد ومال اعمٞم٧م، فمٝمر أؾمٗمؾ إمم اح٤مء يّمؾ أن يٛمٙمـ

 .اًمٞمٛملم قمغم وسمٕمديـ اًمٞم٤ًمر قمغم إول :مداخؾي

ٚمٜم٤م سمٜمٙمقن اًمّمقرة وهبذه سمدٟمف، مجٞمع اح٤مء َيُٕمؿ أنف سمحٞم٨م ٟمٕمؿ، :افشقخ ًَّ  اعمٞم٧م هَم

 سم٤مًم٘مٓمـ اعمٞم٧م ُمـ أُم٤ميمـ طمِمق ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض يتٙمٚمٗمف ُم٤م هٜم٤مك وًمٞمس اًمًٜم٦م، قمغم

 ُمٕمف ُمريْم٤م يم٤من اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا اخلقف، طم٤مًم٦م ذم إٓ اًمًٜم٦م، ظمالف هذا ممٜمقع، هذا

 هذه اؾمتٕمامل ُيٛمٙمـ يتٜمجس، شمٙمٗمٞمٜمف سمٕمد شمٌٕمف اًمٙمٗمـ أنف ومخِمٞم٧م ؿمٞمئ٤مً  أو ؾمٞمالن

[ وم٘مط] اًميورة طم٤مًم٦م ذم ُمٞم٧م، ًمٙمؾ دائام ُمٜمٗمردة ؾمٜم٦م ضمٕمٚمٝم٤م جيقز ٓ ًمٙمـ اًمقؾم٤مئؾ،

ـ صمؿ  .سمٞمض أيمٗم٤من سمثالصم٦م ذيمرٟم٤م، يمام همًٚمف إمت٤مم سمٕمد ُيَٙمٗمَّ

ؾ أن ٟمقي٧م :ي٘مقل يٜمقي، هؾ :افسوئؾ ًِّ  اعمٞم٧م؟ ُأهَم

ؾ هذا أنف يٕمٚمؿ رسمف ٓ، :افشقخ ًِّ رين أن٧م ٟمٗمًف، احلل طمتك ُمٞم٧م، ُيَٖم  هبذا شُمَذيمِّ

ي ح٤م أن٤م رء، قمغم اًمتٜمٌٞمف سميورة اًم١ًمال  طم٤مضم٦م ذم ُم٤م أهمتًؾ، سمدي أو أتقو٠م سمِدِّ

 ُمـ ًمٖمق هذا إيمؼم، احلدث رومع ٟمقي٧م أو إصٖمر احلدث رومع ٟمقي٧م أىمقل أين

 ٟمّمكم ٟم٘مقم سمدٟم٤م ًمق َهالَّ  يمذًمؽ إٟم٤ًمن، ومٞمف يتٙمٚمؿ أن جيقز ٓ سم٤مـمؾ :يٕمٜمل ًمٖمق اًمٙمالم،
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 ُأصكم أن ٟمقي٧م رسمٜم٤م ُٟمَٙمؼّم  أن ىمٌؾ سمٚم٤ًمٟمٜم٤م ٟم٘مقل أن ظمٓم٠م اًمٔمٝمر، ٟمّمكم سمدٟم٤م أو اجلٜم٤مزة

 .اًمٔمٝمر ومرض ريمٕم٤مت أرسمع شمٕم٤ممم هلل أصكم أن ٟمقي٧م اعمٞم٧م، هذا قمغم اجلٜم٤مزة صالة

 يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف   اًمرؾمقل ٕن إٟم٤ًمن: سمف يتٚمٗمظ أن يٜمٌٖمل ُم٤م يُمٚمهف هذا

 .اًم٘مٚم٥م حمٚمٝم٤م؟ ويـ واًمٜمٞم٦مش سم٤مًمذ٤مت إقمامل إٟمام: »ي٘مقل

ف ح٤م واإلٟم٤ًمن  َت٧م َيِ٘مػ وح٤م اًمّمالة، أضمؾ ُمـ ُم٤مذا؟ أضمؾ ُمـ يتقضمف اًم٘مٌٚم٦م إمم َيتَقضمَّ

ٞمَْْم٠مة
ِ
 ٟمقي٧م اًمقوقء، ٟمقي٧م :ي٘مقل ومٚمام يًقي، سمدو ؿمق هقن قم٤مرف ُمش اًمقوقء، ُمٙم٤من اعم

 عمـ اًمٕمٍم، اًمٔمٝمر ومرض أصكم أن ٟمقي٧م إيمؼم احلدث رومع ٟمقي٧م إصٖمر، احلدث رومع

 .وأظمٗمك اًمن يٕمٚمؿ اًمّمدور، ذم ُم٤م يٕمٚمؿ اًمٕم٤معملم رب ي٘مقل؟

 ومٞمٝم٤م، يتٚمٗمظ أن اًمٕم٤ٌمدات هذه ُمـ سمٕم٤ٌمدة ي٠ميت طمٞمٜمام ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال :وًمذًمؽ

و ح٤م وم٤ٌمٕومم  أو إيمؼم احلدث رومع ٟمقي٧م :سمٞم٘مقل ُم٤م يٖمًٚمف سمِّدو أو اعمٞم٧م ُيقيضِّ  سمِده

ٜم٤م ٕن اعمٞم٧م: هذا قمـ إصٖمر  وًمذًمؽ اًمٜمٞم٦م، ذم وُم٤م اًم٘مٚم٥م ذم وُم٤م اًمن ذم ُم٤م يٕمٚمؿ َرسمَّ

ٜمف اًمًٜم٦م قمغم اعمٞم٧م همًؾ ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م ُم٤م سمٕمد  .ىمٓمع صمالث أيمٗم٤من سمثالث ُٟمَٙمٗمِّ

 أيمٗم٤من؟ قمدة جيٞم٥م ىم٤مدر ُمش اعمٞم٧م ًمق :افسوئؾ

 .واطمد سمٞمٙمٗمل ىم٤مدر ُمش :افشقخ

  (11: 11: 11/ 171/ واًمٜمقر اهلدى)

 حرؿوً  موت مـ ؽسؾ حؽؿ

ؾ احلريؼ ذم شُمقذم إذا :افسوئؾ ًَ   يٖمًؾ؟ ٓ أو يٖمًؾ يٕمٜمل، اعمحروق ُيٖمًؾ؟ ٓ أو ُيْٖم

 . أُمره اٟمتٝمك رُم٤مداً  ص٤مر إذا أُم٤م همًٚمف، ُمـ سمد ومال حمتَٗمظ ضمًده يم٤من إذا :افشقخ

  (11: 18: 16/   161/  واًمٜمقر اهلدى)

 



 1 امليت تكفني كتاب

                                                           

 ش.17-11 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 ادقً تؽػغ وجقب

 طمدي٨م ذم سمذًمؽط   اًمٜمٌل ُٕمر شمٙمٗمٞمٜمف، جي٥م اعمٞم٧م، همًؾ ُمـ اًمٗمراغ وسمٕمد

 ...ش. ويمٗمٜمقه: »... اًمٜم٤مىم٦م وىمّمتف اًمذي اعمحرم

 [.76] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ؽره خيؾِّػ مل وفق ادقً، مول مـ يؽقن ثؿـف أو افؽػـ

 إرت سمـ ظم٤ٌمب حلدي٨م همػمه خيٚمػ مل وًمق اعمٞم٧م، ُم٤مل ُمـ صمٛمٜمف أو واًمٙمٗمـ -

 قمغم أضمرٟم٤م ومقضم٥م اهلل، وضمف ٟمٌتٖمل اهلل، ؾمٌٞمؾ ذمط   اهلل رؾمقل ُمع ٟم٤م ه٤مضمر: »ىم٤مل

 أطمد، يقم ىمتؾ قمٛمػم، سمـ ُمّمٕم٥م ُمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤م، أضمره ُمـ ي٠ميمؾ مل ُم٣م ُمـ ومٛمٜم٤م اهلل،

 رأؾمف قمغم ووٕمٜم٤مه٤م إذا ومٙمٜم٤م َٟمِٛمرة، إٓش يؽمك ومل: رواي٦م وذم» ؿمئ، ًمف يقضمد ومٚمؿ

 اهلل رؾمقل وم٘م٤مل رأؾمف، ظمرج رضمٚمٞمف قمغم ووٕمٜم٤مه٤م وإذا رضماله، ظمرضم٧م

 رضمٚمٞمف قمغم واضمٕمٚمقا  رأؾمف، هب٤م همٓمقا ش: رواي٦م وذم» رأؾمف يكم مم٤م وٕمقه٤م:»ط

 ش.جيتٜمٞمٝم٤م: أي ُّيدهب٤م، ومٝمق صمٛمرشمف ًمف أجٜمٕم٧م ُمـ وُمٜم٤م ،(1)اإلذظمر

 [.76] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادقً بدن مجقع يسس شوبغو ضوئال افؽػـ يؽقن أن يـبغل

 اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر حلدي٨م سمدٟمف مجٞمع يًؽم ؾم٤مسمٖم٤م ـم٤مئال اًمٙمٗمـ يٙمقن أن ويٜمٌٖمل

 .قمٜمف اهلل ريض

ـ ىُمٌض أصح٤مسمف ُمـ رضمال يمر ومذ يقُم٤م ظمٓم٥مط   اًمٜمٌل أن»  همػم يمٗمـ ذم ومُٙمٗمِّ

 أن إٓ قمٚمٞمف يّمغم طمتك سم٤مًمٚمٞمؾ اًمرضمؾ ي٘مؼم أنط   اًمٜمٌل ومزضمر ًمٞمال، وىُمؼم ـم٤مئؾ،

 إن يمٗمٜمف ومٚمٞمحًـ أظم٤مه أطمديمؿ يمٗمـ إذا: »ط اًمٜمٌل وىم٤مل ذًمؽ، إمم إٟم٤ًمن يْمٓمر

                                                           

 [.ُمٜمف] .اًمرائح٦م ـمٞم٥م ُمٕمروف طمِمٞمش - واخل٤مء اهلٛمزة سمٙمن (1)
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 ش.اؾمتٓم٤مع

 وًمٞمس ؾمٓمف، وشمق وؾمؽمه، ويمث٤مومتف ٟمٔم٤مومتف اًمٙمٗمـ سم٢مطم٤ًمن واعمراد: »اًمٕمٚمامء ىم٤مل

 ش.وٟمٗم٤مؾمتف واعمٖم٤مٓة، ومٞمف اًمنف سمف اعمراد

 [.77] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 احلقوة يف ادقً فبوس جـس مـ افؽػـ ـقن يشسط ٓ

 ومٗمٞمف أطم٘مر وٓ ُمٜمف أومخر ٓ احلٞم٤مة ذم ًم٤ٌمؾمف ضمٜمس ُمـ يمقٟمف اًمٜمقوي اؿمؽماط وأُم٤م

 احلٞم٤مة ذم ًم٤ٌمؾمف يٙمقن وم٘مد قمٚمٞمف، قمٚمٞمف، دًمٞمؾ ٓ مم٤م يمقٟمف ُمع أنف إذا قمٜمدي، ٟمٔمر

 ! ذًمؽ؟ ضمٜمس ُمـ يمٗمٜمف جيٕمؾ ومٙمٞمػ طم٘مػما، أو ٟمٗمٞم٤ًم،

 [.78] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مـف بؼل ومو جسده، مـ ضول ومو رأشف بف ُشس افؽػـ ضوق إذا

 وكحقه اإلذخر مـ صقئو ظؾقف جعؾ مؽشقؾوً 

 ُمـ ـم٤مل وُم٤م رأؾمف سمف ؾمؽم اًم٤ًمسمغ، يتٞمن ومل ذًمؽ، قمـ اًمٙمٗمـ و٤مق وم٢من -

 وومٞمف احلِمٞمش، ُمـ همػمه أو آذظمر ُمـ ؿمئ قمٚمٞمف ضمٕمؾ ُمٙمِمقوم٤م ُمٜمف سم٘مل وُم٤م ضمًده،

 :طمديث٤من

 يكم مم٤م وٕمقه٤م: »ٟمٛمرشمف ذم وىمقًمف ُمّمٕم٥م ىمّم٦م ذم إرت سمـ ظم٤ٌمب قمـ :إول

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش اإلذظمر رضمٚمٞمف قمغم واضمٕمٚمقا ش رأؾمف هب٤م همٓمقا : رواي٦م وذم» رأؾمف

ش سمٓمٜمف ذم» ايمتقى وىمد ظم٤ٌمب قمغم دظمٚم٧م: »ىم٤مل ُُميب سمـ طم٤مرصم٦م قمـ :افثوين

ش اعمقت أطمديمؿ يتٛمٜملم ٓ: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م أين ًمقٓ وم٘م٤مل ؾمٌٕم٤م،

 أن سمٞمتل ضم٤مٟم٥م ذم وإن درمه٤م، أُمٚمؽ ٓط   اهلل رؾمقل ُمع رأجتٜمل وًم٘مد ًمتٛمٜمٞمتف،

 ًمف يقضمد مل محزة وًمٙمـ: »وىم٤مل سمٙمك رآه ومٚمام سمٙمٗمٜمف، أتك صمؿ! درهؿ أخػ ٕرسمٕملم

 قمغم ضمٕمٚم٧م وإذا ىمدُمٞمف، قمـ ىمٚمّم٧م رأؾمف قمغم ضُمِٕمٚم٧م إذا َُمٚمح٤مء، سمردة إٓ يمٗمـ
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97 

 ش . اإلذظمر ىمدُمٞمف قمغم وضمٕمؾ رأؾمف، قمـ ىمٚمّم٧م ىمدُمٞمف

 [.78] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 إـػون َؿؾًَّ إذا واحد ـػـ يف اجلامظي تؽػغ جقاز

 اًمٙمٗمـ ذم ُمٜمٝمؿ اجلامقم٦م شمٙمٗملم ضم٤مز اعمقشمك، ويمُثرت آيمٗم٤من، ىَمٚم٧َّم وإذا -

ٟم٤م أيمثرهؿ وي٘مدم اًمقاطمد،  يقم يم٤من ح٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس حلدي٨م اًم٘مٌٚم٦م، إمم ىمرآ

 ًمقٓ: »وم٘م٤مل سمف، وُُمثَِّؾ  ضُمِدع وىمد اعمٓمٚم٥م، قمٌد سمـ سمحٛمزةط   اهلل رؾمقل ُمر أطمد،

 اًمٓمػم سمٓمقن ُمـ اهلل حينمه طمتك (1)اًمٕم٤مومٞم٦م شم٠ميمٚمف طمتك ًمؽميمتف ٟمٗمًٝم٤م ذم صٗمٞم٦م دمد أن

 رضماله مخرت وإذا رضماله سمدت رأؾمف مخرت إذا ويم٤مٟم٧م ٟمٛمرة، ذم ومٙمٗمٜمفش واًم٤ًٌمع

 ؿم٤مهد أن٤م: »وىم٤مل همػمه، اًمِمٝمداء ُمـ أطمد قمغم يّمؾ ومل رأؾمف، ومخٛمر رأؾمف، سمدا

 وآصمٜملم اًمثالصم٦م جيٛمع ويم٤من: ىم٤مل اًمثٞم٤مب، وىمٚم٧م اًم٘متغم، ويمثرت: ىم٤ملش اًمٞمقم قمٚمٞمٙمؿ

ٟم٤م، أيمثر أُّيؿ وي٠ًمل واطمد، ىمؼم ذم  ذم واًمثالصم٦م اًمرضمٚملم ويمٗمـ اًمٚمحد، ذم ومٞم٘مدم ىمرآ

 .اًمقاطمد اًمثقب

ؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل -  اًمقاطمد اًمثقب ي٘مًؿ يم٤من أنف احلدي٨م ُمٕمٜمك: »اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ٓا

 مت٤مم قمٚمٞمف يدل سمدٟمف، سمٕمض إٓ يًؽم مل وإن ًمٚميورة، سمٌٕمْمف واطمد يمؾ ومٞمٙمٗمـ اجلامقم٦م، سملم

 مجٚم٦م واطمد صمقب ذم أهنؿ ومٚمق اًمٚمحد، ذم ومٞم٘مدُمف ىمرآٟم٤م أيمثرهؿ قمـ ي٠ًمل يم٤من أنف احلدي٨م

 ش.وإقم٤مدشمف اًمتٙمٗملم ٟم٘مض إمم ي١مدي ٓ يمل ذًمؽ ىمٌؾ أومْمٚمٝمؿ قمـ ًم٠ًمل

 ومنه ُمـ ىمقل وأُم٤م اًمّمقاب، هق اًمتٗمًػم وهذا ،ش161/ 1ش »اعمٕمٌقد قمقن» ذم ذيمره

: ىم٤مل ُمـ اًمّمقاب قمـ ُمٜمف وأبٕمد شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ سمٞمٜمف يمام اًم٘مّم٦م ًمًٞم٤مق خم٤مًمػ ومخٓم٠م فم٤مهره قمغم

 . ٓقم٤مدشمف ُمٕمٜمك ومال احلدي٨م ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص هذا ٕن! واطمد ىمؼم واطمد صمقب ُمٕمٜمك

 [.79] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 [.ُمٜمف. ]اًمٕمقاذم قمغم وجيٛمع يمٚمٝم٤م، اجلٞمػ قمغم شم٘مع اًمتل واًمٓمػم اًم٤ًٌمع هل (1)
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 ؾقفو يدؾـ بؾ ؾقفو ؿتؾ افذي افشفقد ثقوب كزع جيقز ٓ

 ذمط   ًم٘مقًمف قمٚمٞمف وهل يدومـ سمؾ ومٞمٝم٤م، ىمتؾ اًمذي اًمِمٝمٞمد صمٞم٤مب ٟمزع جيقز وٓ

 ش.صمٞم٤مهبؿ ذم زُمٚمقهؿ: »أطمد ىمتغم

 [.81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ثقوبف ؾقق أـثر أو واحد بثقب افشفقد تؽػغ يستحى

ط   اهلل رؾمقل ومٕمؾ يمام صمٞم٤مسمف، ومقق أيمثر أو واطمد سمثقب شمٙمٗمٞمٜمف ويًتح٥م

 ،16 ،11» اعم٠ًمخ٦م ذم ىمّمتٝمام وشم٘مدُم٧م اعمٓمٚم٥م، قمٌد سمـ ومحزة قمٛمػم سمـ سمٛمّمٕم٥م

 : أظمري٤من ىمّمت٤من اًم٤ٌمب وذم ،ش17

 سمف ومآُمـط   اًمٜمٌل إمم ضم٤مء آقمراب، ُمـ رضمال أن: »اهل٤مد سمـ ؿمداد قمـ :إوػ

 يم٤مٟم٧م ومٚمام أصح٤مسمف، سمٕمضط   اًمٜمٌل سمف وم٠موص ُمٕمؽ، أه٤مضمر: ىم٤مل صمؿ واشمٌٕمف،

 ُم٤م أصح٤مسمف وم٠مقمٓمك ًمف، وىمًؿ وم٘مًؿ، ؿمٞمئ٤م،ش ومٞمٝم٤م»ط   اًمٜمٌل همٜمؿش ظمٞمؼم» همزوة

: ىم٤مل: ىم٤مًمقا  هذا؟ ُم٤م: وم٘م٤مل إًمٞمف، دومٕمقه ضم٤مءهؿ ومٚمام فمٝمرهؿ، يرقمك ويم٤من ًمف، ىمًؿ

 وأؿم٤مر - هد إمم أرُمل أن قمغم اشمٌٕمتؽ وًمٙمـ شمٌٕمتؽ، هذا قمغم ُم٤م: ىم٤مل ًمؽ ىمًٛمتف

 ومٚمٌثقا  يّمدىمؽ، اهلل شمّمدق إن: وم٘م٤مل اجلٜم٦م، وم٠مدظمؾ وم٠مُمقت، سمًٝمؿ - طمٚم٘مف إمم

 طمٞم٨م ؾمٝمؿ أص٤مسمف ىمد حيٛمؾ،ط   اًمٜمٌل سمف وم٠ميت اًمٕمدو، ىمت٤مل ذم هنْمقا  صمؿ ىمٚمٞمال،

  اًمٜمٌل يمٗمٜمف صمؿ ومّمدىمف، اهلل صدق: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا  هق؟ أهقط   اًمٜمٌل وم٘م٤مل أؿم٤مر،

 هذا مهللا: صالشمف ُمـ فمٝمر ومٞمام ومٙم٤من قمٚمٞمف، ومّمغم ىمدُمف صمؿ ،ط اًمٜمٌل ضم٦ٌم ذمط 

 ش.ذًمؽ قمغم ؿمٝمٞمد أن٤م ؿمٝمٞمدا، وم٘متؾ ؾمٌٞمٚمؽ، ذم ُمٝم٤مضمرا  ظمرج قمٌدك،

ة أىمٌٚم٧م أطمد يقم يم٤من ح٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اًمٕمقام سمـ اًمزسمػم قمـ :افثوكقي  اُمرأ

 شمراهؿ، أنط   اًمٜمٌل ومٙمره: ىم٤مل اًم٘متغم، قمغم شمنمف أن يم٤مدت إذا طمتك شمًٕمك،

ة: وم٘م٤مل ة اعمرأ  وم٠مدريمتٝم٤م إًمٞمٝم٤م، أؾمٕمك ومخرضم٧م صٗمٞم٦م، أُمل أهن٤م ومتقؾمٛم٧م: ىم٤مل! اعمرأ

 إًمٞمؽ: ىم٤مًم٧م ضمٚمدة، اُمرأة ويم٤مٟم٧م صدري، ذم ومٚمدُم٧م: ىم٤مل اًم٘متغم، إمم شمٜمتٝمل أن ىمٌؾ
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 ُمٕمٝم٤م، صمقسملم وأظمرضم٧م ومقىمٗم٧م، قمٚمٞمؽ، قمزمط   رؾمقل إن: وم٘مٚم٧م ًمؽ، أرض ٓ

: ىم٤مل ومٞمٝمام، ومٙمٗمٜمف ُم٘متٚمف، سمٚمٖمٜمل وم٘مد محزة، ٕظمل هبام ضمئ٧م صمقسم٤من هذان: وم٘م٤مًم٧م

 سمف ومٕمؾ ىمد ىمتٞمؾ، آٟمّم٤مر ُمـ رضمؾ ضمٜمٌف إمم وم٢مذا محزة، ومٞمٝمام ًمٜمٙمٗمـ سم٤مًمثقسملم ومجئٜم٤م

 ٓ وآٟمّم٤مري صمقسملم، ذم محزة ٟمٙمٗمـ أن وطمٞم٤مء همْم٤مو٦م ومقضمدٟم٤م سمحٛمزة، ومٕمؾ يمام

 ُمـ أيمؼم أطمدمه٤م ومٙم٤من ٟم٤ممه٤م وم٘مدر صمقب، وًمالٟمّم٤مري صمقب، حلٛمزة،: وم٘مٚمٜم٤م ًمف، يمٗمـ

 .ًمف ص٤مر اًمذي اًمثقب ذم ُمٜمٝمام واطمد يمؾ ومٙمٗمٜم٤م سمٞمٜمٝمام، قمٜم٤م وم٠مىمر أظمر،

 [.81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ؾقفام موت افؾذيـ ثقبقف يف يؽػـ ادحرم

 وىمّمتف اًمذي اعمحرم ذمط   ًم٘مقًمف ومٞمٝمام ُم٤مت اًمٚمذيـ صمقسمٞمف ذم يٙمٗمـ واعمحرم

 ش...ومٞمٝمام أطمرم اًمٚمذيـ صمقسمٞمف ذم ويمٗمٜمقه: » ... اًمٜم٤مىم٦م

 [.81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؽػـ يف افبقوض اشتحبوب

 صمٞم٤مسمٙمؿ ُمـ اًمًٌقا : »ط ًم٘مقًمف اًمٌٞم٤مض،: إول: أُمقر اًمٙمٗمـ ذم ويًتح٥م

 ش.ومٞمٝم٤م ويمٗمٜمقا  صمٞم٤مسمٙمؿ، ظمػم وم٤مهن٤م اًمٌٞم٤مض،

 [.81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؽػـ يف افتثؾقٌ اشتحبوب

 قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م أثقاب، صمالصم٦م يمقٟمف[: اًمٙمٗمـ ذم يًتح٥م مم٤م]

 يمرؾمػ، ُمـ ؾمحقًمٞم٦م، سمٞمض يامٟمٞم٦م أثقاب صمالصم٦م ذم يمٗمـط   اهلل رؾمقل إن: »ىم٤مًم٧م

 ش.إدراضم٤م ومٞمٝم٤م أدرج» قمامُم٦م وٓ ىمٛمٞمص، ومٞمٝمـ ًمٞمس

 [.81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 حزة ثقب إـػون أحد ـقن اشتحبوب

: ط ًم٘مقًمف شمٞمن، إذا (1)طمؼمة صمقب أطمده٤م يٙمقن أن[: اًمٙمٗمـ ذم يًتح٥م مم٤م]

 ش.طمؼمة صمقب ذم ومٚمٞمٙمٗمـ ؿمٞمئ٤م، ومقضمد أطمديمؿ شمقذم إذا»

ش: اًمٌٞم٤مض»ذم إول احلدي٨م وسملم احلدي٨م هذا سملم شمٕم٤مرض ٓ أنف اقمٚمؿ[ و]

 ش.ُمقشم٤ميمؿ ومٞمٝم٤م ويمٗمٜمقا »

 اًمٕمٚمامء، قمٜمد اعمٕمٚمقُم٦م اًمٙمثػمة اجلٛمع وضمقه ُمـ سمقضمف سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ إلُمٙم٤من

 : وضمٝم٤من ُمٜمٝم٤م آن سم٤مزم ذم وخيٓمر

 ومحٞمٜمئذ اًمٌٞم٤مض، قمٚمٞمٝم٤م اًمٖم٤مًم٥م ويٙمقن خمٓمٓم٦م، سمٞمْم٤مء احلؼمة شمٙمقن أن :إول

 يم٤من إذا وهذا قمٚمٞمف، سم٤مًمٖم٤مًم٥م ؿمئ يمؾ ذم اًمٕمؼمة ان سم٤مقمت٤ٌمر إول احلدي٨م يِمٛمٚمٝم٤م

 . آيت اًمقضمف وهق أجن وم٤مجلٛمع أيمثر يم٤من إذا وأُم٤م واطمدا، صمقسم٤م اًمٙمٗمـ

 سم٤محلديثلم يٕمٛمؾ وسمذًمؽ أبٞمض، سم٘مل وُم٤م طمؼمة، واطمد يمٗمـ جيٕمؾ أن :افثوين

 . احلدي٨م هذا ودًمٞمٚمٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م، ىم٤مل وهبذا. ُمًٕم٤م

 [.81-81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؽػـ تبخر اشتحبوب

 وم٠ممجروه اعمٞم٧م، مجرشمؿ إذا: »ط ًم٘مقًمف صمالصم٤م، شمٌخػمة[: اًمٙمٗمـ ذم يًتح٥م مم٤م]

 ش.صمالصم٤م

» ...  اًمٜم٤مىم٦م وىمّمتف اًمذي اعمحرم ذمط   ًم٘مقًمف اعمحرم يِمٛمؾ ٓ احلٙمؿ، وهذا

 ...ش. شمٓمٞمٌقه وٓ

 [.81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 [.ُمٜمف. ]خمٓمٓم٤م اًمؼمود ُمـ يم٤من ُم٤م اعمقطمدة وومتح اعمٝمٛمٚم٦م احل٤مء سمٙمن (1)
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 افؽػـ يف ادغوٓة حرمي

ـَ  ُم٤م ظمالف ٕنف اًمثالصم٦م قمغم ومٞمف اًمزي٤مدة وٓ اًمٙمٗمـ، ذم اعمٖم٤مٓة جيقز وٓ  ومٞمف يُمٗمِّ

 ىمٞمؾ: صمالصم٤م ًمٙمؿ يمره اهلل إن: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل سمف، أومم واحلل ٓؾمٞمام اهلل رؾمقل

 ش.اًم١ًمال ويمثرة اح٤مل، وإو٤مقم٦م وىم٤مل،

/ 1ش »اًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذم اًمَٓمٞم٥ِّم أبق اًمٕمالُم٦م ىم٤مًمف ُم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ويٕمجٌٜمل -

 سمف اًمنمع ورود ًمقٓ وم٢مٟمف سمٛمحٛمقد، أثامهن٤م ذم واعمٖم٤مٓة آيمٗم٤من شمٙمثػم وًمٞمسش »161

 اهلل ورطمؿ احلل، قمغم ٟمٗمٕمف يٕمقد وٓ اعمٞم٧م، سمف يٜمتٗمع ٓ ٕنف اح٤مل، إو٤مقم٦م ُمـ ًمٙم٤من

 ُمـ ًمثقب شمٕمٞمٞمٜمف قمٜمد ًمف ىمٞمؾ ح٤م ،شسم٤مجلديد أطمؼ احلل إن: »ىم٤مل طمٞم٨م اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م

سمف  ش.ظَمَٚمؼ هذا إن: »يمٗمٜمف ذم أثقا

 [.81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ـوفرجول ذفؽ يف وافـسوء أـػون، ثالثي ظذ آؿتصور افقاجى

 [:اإلموم ؿول]

 يمٗمـط   اًمٜمٌل أن: قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمٜمد اًمقىمقف اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمقاضم٥م

 وُم٤م. اح٤مل قمغم وحم٤مومٔم٦م ًمٚمًٜم٦م اشم٤ٌمقم٤م اًمثالصم٦م: قمغم اًمزي٤مدة وقمدم. أثقاب صمالصم٦م ذم

 ىم٤مل: ىم٤مل ؾمٕمد سمـ راؿمد قمـ صحٞمح سمًٜمدش 119/  1» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى ُم٤م أطمًـ

 ُمثٚمٝم٤م وذمش. اعمٕمتديـ حي٥م ٓ اهلل إن شمٕمتدوا: ٓ أثقاب، صمالصم٦م ذم اًمرضمؾ يٙمٗمـ:»قمٛمر

 . قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أبق يمٗمـ

 ىمقًمف سمذًمؽ يِمٕمر يمام إصؾ: ٕنف يم٤مًمرضم٤مل: ذًمؽ ذم اًمٜم٤ًمء أن ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م

ش اعمِمٙم٤مة»ذم خمرج صحٞمح طمدي٨م وهقش. اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام: »ط

 ىمقل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىمقل وٟمحق. وهمػممه٤مش 111ش »داود أيب صحٞمح»و ،ش111»

 واعمٖم٤مٓة إيمٗم٤من شمٙمثػم ًمٞمسش: »1/  161ش»اًمٜمدي٦م اًمروو٦م»ذم ظم٤من طمًـ صديؼ

 سمف يٜمتٗمع ٓ ٕنف اح٤مل: إو٤مقم٦م ُمـ ًمٙم٤من سمف اًمنمع ورود ًمقٓ وم٢مٟمف سمٛمحٛمقد: أثامهن٤م ذم
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 احلل إن:»ىم٤مل طمٞم٨م اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م اهلل ورطمؿ احلل، قمغم ٟمٗمٕمف يٕمقد وٓ اعمٞم٧م،

سمف ُمـ ًمثقب شمٕمٞمٞمٜمف قمٜمد ًمف ىمٞمؾ ح٤مش سم٤مجلديد أطمؼ  وهذا!ش. ظمٚمؼ هذا إن: »يمٗمٜمف ذم أثقا

 خمرج وهق قمٜمف، اهلل ريض سمٙمر أيب ووم٤مة ىمّم٦م ذم وهمػمه اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ش. 711ش»اإلرواء»ذم

 .(711/ 11/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؾرق وٓ ـوفرجؾ افؽػـ أحؽوم يف ادرأة

 . اًمتٗمريؼ قمغم دًمٞمؾ ٓ إذا يم٤مًمرضمؾ، ذًمؽ ذم واعمرأة

 ومال أثقاب مخ٦ًم ذمش ط» اسمٜمتف شمٙمٗملم ذم اًمث٘مٗمٞم٦م ىم٤مئػ سمٜم٧م ًمٞمغم طمدي٨م وأُم٤م 

: سمٚمٗمظ زيٜم٥مط   اًمٜمٌل اسمٜم٦م همًؾ ىمّم٦م ذم سمٕمْمٝمؿ زاد ُم٤م وٟمحقه..إؾمٜم٤مده يّمح

 .ُمٜمٙمرة أو ؿم٤مذة وم٢مهن٤م ،شأثقاب مخ٦ًم ذم ومٙمٗمٜم٤مه٤م»

 [.81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادرأة؟ تؽػـ ثقب ـؿ يف

 اعمرأة؟ ومٞمف شمٙمٗمـ صمقسم٤مً  يمؿ :مداخؾي

ة خَيُّص  ٟمص هٜم٤مك ًمٞمس ،شاًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء» :افشقخ ئد اعمرأ  أو صمقب سمزا

 .صمقب ٟم٤مىمص

 ؾمٚمٛم٦م؟ أم وطمدي٨م :مداخؾي

 وهق؟ :افشقخ

 ..يٙمٗمـ سم٠من أُمرهـط   اًمٜمٌل أن ُمٕمٜم٤مه أذيمر :مداخؾي

 ؾمٌٕم٦م؟ ذم :افشقخ

 .أثقاب مخ٦ًم ذم :مداخؾي
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 .(1)هذا صح ُم٤م اجلٜم٤مئز، أطمٙم٤مم ذم هق صحٞمح، همػم أفمٜمف :افشقخ

  (11: 11: 11/ 811/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادقً فسس افؽػـ إضوفي ظدم ظـ افزجر

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

: طمدي٨م ذم يمام اًمٙمٗمـ: سم٢مطم٤ًمن -شط»– ُٕمرهش: يًؽمه سمام شمٙمٗمٞمٜمف وجي٥م»

 طمدي٨م ُمـ وهمػمهش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم وهق :شيمٗمٜمف ومٚمٞمحًـ أظم٤مه أطمديمؿ يمٗمـ إذا»

 .سمحًـ ًمٞمس يًؽم ٓ اًمذي واًمٙمٗمـ ىمت٤مدة، أيب

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 أن: ضم٤مسمر قمـش 191/  1ش »اعمًٜمد» ذم يمام سمًٌٌف احلدي٨م ورد اًمذي هق سمؾ

 ـم٤مئؾ، همػم يمٗمـ ذم ومٙمٗمـ ىمٌض: أصح٤مسمف ُمـ رضمال ومذيمر يقُم٤م، ظمٓم٥مش ط» اًمٜمٌل

 يْمٓمر أن إٓ قمٚمٞمف: يّمغم طمتك سم٤مًمٚمٞمؾ اًمرضمؾ ي٘مؼم أنش ط» اًمٜمٌل ومزضمر ًمٞمال، وىمؼم

 ذط قمغم صحٞمح وهق احلدي٨م،...ش  يمٗمـ إذا: »ط اًمٜمٌل وىم٤مل ذًمؽ، إمم إٟم٤ًمن

 .ُمًٚمؿ

 (1/111) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 افسؾػ ظـد معروًؾو ـون افؼز يف افؽػـ ظؼد حؾ

 يٕمٜمل] سمٗمٞمف إظمٚم٦م ٟمزع اًم٘مؼم ذم ُمًٕمقد سمـ ٟمٕمٞمؿط   اهلل رؾمقل ووع ح٤م»

 .وٕمٞمػ[ش. اًمٕم٘مد

 اًمٕمالء ؿمٝمدت:»ىم٤مل هريرة أيب قمـ رضمؾ قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى هذا،

 اًمٚمٌـ، قمٜمف ومرومٕمٜم٤م: ىم٤مل ىمؼمه، أدظمٚمٜم٤مه طمتك اًمٕم٘مد ٟمحؾ أن ومٜمًٞمٜم٤م ومدومٜم٤مه، احليُمل،

                                                           

 .إؾمٜم٤مده يّمح ٓ: هٜم٤مك اًمِمٞمخ ىم٤ملش: 81صش »اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» اٟمٔمر (1)
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 ختٚمقُمـ ٓ اًمت٤مسمٕملم سمٕمض قمـ أظمرى آصم٤مرا اًم٤ٌمب ذم ؾم٤مق صمؿش. ؿمٞمئ٤م اًم٘مؼم ذم ٟمر ومٚمؿ

 اًم٘مؼم ذم اعمٞم٧م يمٗمـ قم٘مد طمؾ أن اًمٜمٗمس ذم آـمٛمئٜم٤من يٚم٘مل جمٛمققمٝم٤م ًمٙمـ وٕمػ،

 أبق ىم٤مل وم٘مد أمحد، ًمْلُم٤مم شمٌٕم٤م احلٜم٤مسمٚم٦م سمف ىم٤مل ًمذًمؽ ومٚمٕمٚمف اًمًٚمػ، قمٜمد ُمٕمرووم٤م يم٤من

: ىم٤مل اًم٘مؼم؟ ذم َتؾ اًمٕم٘مد قمـش أوؾمئؾ» ٕمحد ىمٚم٧مش:»118ش »ُم٤ًمئٚمف»ذم داود

 ومٚمام صٖمػم، زم أخ ُم٤متش:»118/  111ش »ُم٤ًمئٚمف»ذم اهلل قمٌد اسمٜمف وىم٤ملش. ٟمٕمؿ

 اًمٕم٘مد، طمؾ! اهلل قمٌد ي٤م: زم ىم٤مل اًم٘مؼم، ؿمٗمػم قمغم ىم٤مئؿ وأيب اًم٘مؼم، ذم ووٕمتف

 ش.ومحٚمٚمتٝم٤م

 .(117/  1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وبغ بوٕـػون افؼبقر مـ ادقتك خروج أدفي بغ اجلؿع ـقػ

 ظراة؟ حؼهؿ

 ذم واًمٌٕم٨م إُمقات سملم واًمتزاور إيمٗم٤من َتًلم طمدي٨م قمـ أؾم٠مل :مداخؾي

 طمٗم٤مة اًمٜم٤مس مجع: »أظمر احلدي٨م وسملم سمٞمٜمف واجلٛمع اعمٕمٜمك طمٞم٨م وُمـ إيمٗم٤من،

 ؟شهمرٓ قمراة

ة ومٝمق احلنم أُم٤م ومٞمٝم٤م، يٙمٗمـ اًمتل سم٤مٕيمٗم٤من يٙمقن اًم٘مٌقر ُمـ اخلروج :افشقخ  قمرا

 أن هٜم٤مك يٜمٗمل آي٤مت اًم٘مرآن ذم يقضمد يمام خمتٚمٗمتلم، طم٤مًمتلم: يٕمٜمل ظمٚم٘مٝمؿ، يمام طمٗم٤مة

٤مَب  وَمال﴿ ؾم١مال، ومٞمف يٙمقن ًَ ٤مَءًُمقنَ  َوٓ َيْقَُمئِذٍ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  َأن ًَ [.. 111:اعم١مُمٜمقن]﴾ َيَت

َـّ  صُمؿَّ ﴿ ٠َمُخ ًْ ـِ  َيْقَُمئِذٍ  ًَمُت  إظمرى وأي٦م ُمٙم٤من، ذم إومم وم٤مٔي٦م[ 8:اًمتٙم٤مصمر]﴾ اًمٜمَِّٕمٞمؿِ  قَم

٥َم  سماَِم  اُْمِرئٍ  يُمؾه ﴿ هٜم٤مك واحلنم اعمقىمػ ؿمدة وهق اعمقاـمـ سمٕمض ذم ُمٙم٤من، ذم ًَ  يَم

 .قمٌس آي٦م شمٌع ٓ ٓ، أي٦م؟ وأجش[ 11:اًمٓمقر]﴾ َرِهلمٌ 

٥َم  سماَِم  اُْمِرئٍ  يُمؾه ﴿ :مداخؾي ًَ  [.11:اًمٓمقر]﴾ َرِهلمٌ  يَم

ٌَتِفِ ﴿ قمٌس آي٦م :افشقخ ﴾ ُيْٖمٜمِٞمفِ  ؿَم٠ْمنٌ  َيْقَُمئِذٍ  ُِمٜمُْٝمؿْ  اُْمِرئٍ  ًمُِٙمؾِّ *  َوسَمٜمِٞمفِ  َوَص٤مطِم

 ذم أظمرى، آي٦م ذم ًمٙمـ شم٤ًمؤل، ومٞمف ُم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم ٟمٗمز، ٟمٗمز[ 17 ،16:قمٌس]

 ذم ضم٤مء يمام اإلٟم٤ًمن ومٞم٠ًمل اًمٍماط، ويٜمّم٥م اعمٞمزان يقوع طمٞمٜمام آظمر ُمٙم٤من
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 أرسمع قمـ أوش مخس قمـ ي٠ًمل طمتك اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم آدم اسمـ ىمدم شمزول ٓ: »إطم٤مدي٨م

 يمذًمؽ اعمقىمػ، هلقل ؾم١مال ومٞمف ُم٤م اعمقاىمػ سمٕمض ذم ًمٙمـ ؾم١مال، ومٗمل روايت٤من،

 اُْمِرئٍ  ًمُِٙمؾِّ ﴿ هٜم٤مك، ومٞمف ُم٤م اعمحنم طملم ًمٙمـ اخلروج، طملم: يٕمٜمل إيمٗم٤من ذم اًمٌٕم٨م

 [.17:قمٌس]﴾ ُيْٖمٜمِٞمفِ  ؿَم٠ْمنٌ  َيْقَُمئِذٍ  ُِمٜمُْٝمؿْ 

 ُمـ اخلروج طملم: وهق أٓ ُمقوع ذم إيمٗم٤من ذم اًمٌٕم٨م طمدي٨م امحؾ: وم٢مذاً 

ة واًمٌٕم٨م اًم٘مٌقر،  جيٛمع طمٞمٜمام اًمٕم٤مم، احلنم ُمقىمػ ذم إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام طمٗم٤مة قمرا

 اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام واطمد صٕمٞمد وذم ُمٕملم، ُمٙم٤من ذم اًمٜم٤مس

 .ؾم١ماًمؽ قمـ أضمٌتؽ ًمٕمكم

 ؟[أيمٗم٤مهنؿ ذم اعمقشمك يتزاور وهؾ] :مداخؾي

 أن٤م ومٞمف، وشمقىمػ شمردد زم سمدا أن٤م احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا اًم٘مٌقر، ذم اًمتزاور :افشقخ

 اجل٤مُمع صحٞمح ذم ذيمرت وسم٤مًمت٤مزم ضمٝم٦م، ُمـ اًمّمحٞمح٦م ذم إطم٤مدي٨م هذه أوردت

 أيمٗم٤مهنؿ، ذم يتزاورون زي٤مدة صح٦م ذم اًمِمؽ زم سمدا وسمٕمديـ أظمرى، ضمٝم٦م ُمـ اًمّمٖمػم

 إمم رضمٕم٧م ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم صم٤مسم٧م ُمٕمٜم٤مه ومٝمذا احلدي٨م، ُمـ إول اًمِمٓمر سمخالف

 سمٕمض قمٚمٞمٝم٤م اقمتٛمدت يمٜم٧م اًمتل ُمّم٤مدري ُمـ ومقضمدت اًمٜمٔمر، إلقم٤مدة اًمّمحٞمح٦م

 اًمٌالد يٙمقن أنف أمتٜمك يمٜم٧م ويمؿ اًمٔم٤مهري٦م، اعمٙمت٦ٌم ذم اعمقضمقدة اعمخٓمقـم٤مت

 طمتك آظمر: سمٚمد إمم ُمٜمٝم٤م وخيرج سمٚمد، إمم اإلٟم٤ًمن يدظمؾ واطمدة، سمالد اإلؾمالُمٞم٦م

 ًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م، أقمتٛمدت يمٜم٧م اًمتل اعمخٓمقـم٤مت هذه ذم اًمٜمٔمر وأقمٞمد دُمِمؼ، إمم ي٤ًمومر

 هذه قمـ ُمتقىمػ أن أن٤م ًمذًمؽ احل٤مضة، اًمٔمروف ذم إًمٞمف ؾمٌٞمؾ ٓ إؾمػ ُمع هذا

 إمم رضمٕم٧م ُم٤م ٕين سمْمٕمٗمٝم٤م: أىمقل وٓ صٜمٕم٧م، يمٜم٧م يمام سمّمحتٝم٤م أىمقل ومال اًمزي٤مدة،

 .اعمّم٤مدر إمم اًمرضمقع ُمـ متٙمٜم٧م ُم٤م أو اعمّم٤مدر،

  (: ..: .. 11/   11/   واًمٜمقر اهلدى )

 





 اجلهازة محل كتاب

 1 واتباعها

                                                           

 ش.11-18 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 واتبوظفو اجلـوزة محؾ وجقب

 وذم اعمًٚمٛملم، قمغم اعمًٚمؿ اعمٞم٧م طمؼ ُمـ وذًمؽ واشم٤ٌمقمٝم٤م، اجلٜم٤مزة محؾ وجي٥م

 :ُمٜمٝم٤م اصمٜملم أذيمر أطم٤مدي٨م، ذًمؽ

 رد: مخس أظمٞمف قمغم ًمٚمٛمًٚمؿ جي٥م: رواي٦م وذم اعمًٚمؿ طمؼ: »ط ىمقًمف :إول

 ش.اًمٕم٤مـمس وشمِمٛمٞم٧م اًمدقمقة، وإضم٤مسم٦م اجلٜم٤مئز، واشم٤ٌمع اعمريض، وقمٞم٤مدة اًمًالم،

 ش.أظمرة شُمذيمريمؿ اجلٜم٤مئز، واشمٌٕمقا  اعمريض، قمقدوا: »أجْم٤م ىمقًمف :افثوين

 [.86] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مرتبتغ ظذ اجلـوئز اتبوع

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة طمتك أهٚمٝم٤م قمٜمد ُمـ اشم٤ٌمقمٝم٤م: إومم: ُمرشمٌتلم قمغم واشم٤ٌمقمٝم٤م

 .دومٜمٝم٤م ُمـ يٗمرغ طمتك أهٚمٝم٤م قمٜمد ُمـ اشم٤ٌمقمٝم٤م: وآظمرى

: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أبق ومروى ،ط اهلل رؾمقل ومٕمؾ ُمٜمٝمام ويمؾ

مَ  يُمٜم٤َّم ِلِّ  ُُمَ٘مدَّ ٞم٧ُِّم  ُِمٜم٤َّم طُمِيَ  إَِذاش اعمديٜم٦م يٕمٜمل»ط   اًمٜمٌَّ ِلَّ  آَذٟم٤َّم اعْمَ هُ  ،ط اًمٜمٌَّ  وَمَحَيَ

َف  ىُمٌَِض  إَِذا طَمتَّك ًَمفُ  َواؾْمَتْٖمَٗمرَ  ِله  اْٟمٍَمَ ـْ  ،ط اًمٜمٌَّ ، طَمتَّك َُمَٕمفُ  َوَُم ـَ اَم  ُيْدوَم  ـَم٤مَل  َوُرسمَّ

ٌُْس  ِلِّ  قَمغَم  َذًمَِؽ  طَم ٦مَ  ظَمِِمٞمٜم٤َم وَمَٚمامَّ  ،ط اًمٜمٌَّ ٌَْٕمضٍ  اًْمَ٘مْقمِ  سَمْٕمُض  ىَم٤مَل  قَمَٚمْٞمفِ  َذًمَِؽ  َُمَِم٘مَّ
 ًَمقْ : ًمِ

ِلَّ  ُٟم١ْمِذنُ  َٓ  يُمٜم٤َّم ٌََض، طَمتَّك سم٠َِمطَمدٍ  اًمٜمٌَّ ـْ  وَمَٚمؿْ  آَذٟم٤َّمُه، ىُمٌَِض  وَم٢ِمَذا ُيْ٘م ٦مٌ  َذًمَِؽ  ذِم  قَمَٚمْٞمفِ  َيُٙم  َُمَِم٘مَّ

 َٓ ٌٌْس، َو ٞم٧ِِّم  ُٟم١ْمِذُٟمفُ  َويُمٜم٤َّم َذًمَِؽ  وَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم طَم اَم  قَمَٚمْٞمِف، وَمٞمَُّمكمِّ  وَمَٞم٠ْمتِٞمفِ  َيُٛمقَت  َأنْ  سَمْٕمدَ  سم٤ِمعْمَ  وَمُرسمَّ

َف، اَم  اْٟمٍَمَ ـَ  طَمتَّك َُمَٙم٨َم  َوُرسمَّ ٞم٧ُِّم، ُيْدوَم  َيِْمَخصِ  مَلْ  ًَمقْ  ىُمْٚمٜم٤َم صُمؿَّ  طِمٞمٜم٤ًم، َذًمَِؽ  قَمغَم  وَمُٙمٜم٤َّم اعْمَ

ِله  َ  طَمتَّك إًَِمْٞمفِ  ضَمٜم٤َمَزشَمٜم٤َم َومَحَْٚمٜم٤َم ،ط اًمٜمٌَّ  وَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم ِف،سمِ  َأْووَمَؼ  َذًمَِؽ  ًَمَٙم٤منَ  سَمْٞمتِفِ  قِمٜمْدَ  قَمَٚمْٞمفِ  ُيَّمكمِّ

 . اًْمَٞمْقمِ  إمَِم  إُمر َذًمَِؽ  وَمَٙم٤منَ 

 اجلٜم٤مزة ؿمٝمد ُمـ: »ط ًم٘مقًمف إومم ُمـ أومْمؾ آظمرى اعمرشم٦ٌم أن ذم ؿمؽ وٓ

 ومٚمف قمٚمٞمٝم٤م يّمغم طمتك واطمت٤ًمسم٤مً  إيامٟم٤مً  ُمًٚمؿ ضمٜم٤مزة اشمٌع ُمـ: »رواي٦م وذم ،شسمٞمتٝم٤م ُمـ
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 ُمـ ىمػماـم٤من ومٚمف ُمٜمٝم٤م يٗمرغ: »إظمرى اًمرواي٦م وذم ،ششمدومـ طمتك ه٤م ؿمٝمد وُمـ ىمػماط،

 وذمش. اًمٕمٔمٞمٛملم اجلٌٚملم ُمثؾ: »ىم٤مل اًم٘مػماـم٤من؟ وُم٤م اهلل ي٤مرؾمقل: ىمٞمؾ ،شإضمر

 ش.أطمد ُمثؾ ىمػماط يمؾ: »إظمرى اًمرواي٦م

 [.87] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 تـزيف هنل اجلـوئز اتبوع ظـ افـسوء هنل

ط   اًمٜمٌل ًمٜمٝمل اًمٜم٤ًمء دون ًمٚمرضم٤مل هق إٟمام اجلٜم٤مئز، اشم٤ٌمع ذم اًمٗمْمؾ وهذا -

 :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قمٓمٞم٦م أم ىم٤مًم٧م وم٘مد شمٜمزيف، هنل وهق اشم٤ٌمقمٝم٤م، قمـ هلـ

 ُيٕمَزم ومل اجلٜم٤مئز، اشم٤ٌمع قمـش ط اهلل رؾمقل هن٤مٟم٤م: رواي٦م وذم» ٟمٜمٝمك يمٜم٤م»

 ش.قمٚمٞمٜم٤م

 [.91] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼيعي خيوفػ بام اجلـوئز تتبع أن جيقز ٓ

: أُمريـ قمغم ومٞمٝم٤م اًمٜمص ضم٤مء وىمد اًمنميٕم٦م، خي٤مًمػ سمام اجلٜم٤مئز، شمتٌع أن جيقز وٓ

 اجلٜم٤مزة شمتٌع ٓ: »ط وىمقًمف ذم وذًمؽ سم٤مًمٌخقر، واشم٤ٌمقمٝم٤م سم٤مًمٌٙم٤مء، اًمّمقت رومع

 ش.ٟم٤مر وٓ سمّمقت

 :أصم٤مر وأُم٤م

 وٓ ٟم٤مئح٦م شمّمحٌٜمل ومال ُم٧م أن٤م وم٢مذا: »وصٞمتف ذم ىم٤مل أنف اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو ومٕمـ 

 ش.ٟم٤مر

 وٓ ومًٓم٤مـم٤م، قمكم شميسمقا  ٓ: »اعمقت طميه طملم ىم٤مل أنف هريرة أيب وقمـ

 ش.سمٜم٤مر: رواي٦م وذم» سمٛمجٛمر شمتٌٕمقين

 [.91] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 بدظي اجلـوزة أموم بوفذـر افصقت رؾع

 ٕنف اجلٜم٤مزة، أُم٤مم سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع[ اجلٜم٤مئز ذم اًمنميٕم٦م خي٤مًمػ سمام] ويٚمحؼ

 قمٜمد اًمّمقت رومع يٙمرهقنط   اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من: »قم٤ٌمد اسمـ ىمٞمس وًم٘مقل سمدقم٦م،

 ش.اجلٜم٤مئز

ٌهٝم٤م ومٞمف وٕن  ضمٞمٚمٝمؿ أن٤م ُمـ سمِمئ أصقاهتؿ يرومٕمقن وم٢مهنؿ سم٤مًمٜمّم٤مرى، شمِم

 .واًمتحزيـ واًمتٚمحلم اًمتٛمٓمٞمط ُمع وأذيم٤مرهؿ

 يمام طمزيٜم٤م، قمزوم٤م أُم٤مُمٝم٤م اعمقؾمٞم٘مٞم٦م أٓت قمغم سم٤مًمٕمزف شمِمٞمٞمٕمٝم٤م ذًمؽ ُمـ وأىمٌح

 .اعمًتٕم٤من واهلل. ًمٚمٙمٗم٤مر شم٘مٚمٞمدا آؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم ُيٗمٕمؾ

 اًمّمقاب أن واقمٚمؿش: »111 صش »إذيم٤مر» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

 اجلٜم٤مزة، ُمع اًمًػم طم٤مل ذم اًمًٙمقت قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من وُم٤م واعمخت٤مر

 ش.ذًمؽ همػم وٓ ذيمر وٓ سم٘مراءة صقت يرومع ومال

 سم٤مجلٜم٤مزة، يتٕمٚمؼ ومٞمام ًمٗمٙمره وأمجع خل٤مـمره أؾمٙمـ أنف وهل فم٤مهرة، ومٞمف واحلٙمٛم٦م

 أبق ىم٤مل وم٘مد خي٤مًمٗمف، ُمـ سمٙمثرة شمٖمؽم وٓ احلؼ، هق ومٝمذا احل٤مل، هذا ذم اعمٓمٚمقب وهق

 ىمٚم٦م يّيك وٓ اهلدي ـمرق إًمزم: »ُمٕمٜم٤مه ُم٤م قمٜمف اهلل ريض قمٞم٤مض سمـ اًمٗمْمٞمؾ قمكم

 ش.اهل٤مًمٙملم سمٙمثرة شمٖمؽم وٓ اًمْمالًم٦م وـُمُرق وإي٤مك اًم٤ًمًمٙملم،

 ش.قم٤ٌمد سمـ ومٞمس ىمقل إمم يِمػم» ىمٚمتف ُم٤م ي٘متيض ُم٤م اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ ذم رويٜم٤م وىمد

 اًم٘مراءة ُمـ ه٤م وهمػم سمدُمِمؼ اجلٜم٤مزة قمغم اًم٘مراءة ُمـ اجلٝمٚم٦م يٗمٕمٚمف ُم٤م وأُم٤م

 ىمٌحف وح٧م أو وىمد اًمٕمٚمامء، سم٢ممج٤مع ومحرام ُمقاوٕمف قمـ اًمٙمالم وإظمراج سم٤مًمتٛمٓمٞمط

 واهللش اًم٘مراءة آداب» يمت٤مب ذم يٜمٙمره ومٚمؿ إٟمٙم٤مره ُمـ متٙمـ ُمـ وومًؼ َتريٛمف وهمٚمظ

 .اعمًتٕم٤من

 .وم٤مٟمٔمره اًم٘مرآن، محٚم٦م آداب ذم اًمتٌٞم٤من: يمت٤مسمف إمم يِمػم: ىمٚم٧م

 [.91] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 اجلـوزة ؿدام جفًرا وافتفؾقؾ افتؽبر بدظقي

ش اإلؾمالم شمٕم٤مًمٞمؿ» اؾمٛمف ؾمقري٤م ؿمامل ُمِم٤ميخ ٕطمد يمت٤مب قمغم اإلُم٤مم شمٙمٚمؿ]

 [:أنف ذًمؽ أُمثٚم٦م ُمـ وذيمر سم٤مـمٚم٦م وآراء همرائ٥م ُمـ ومٞمف ُم٤م وقمغم

ط   اًمٜمٌل قمغم واًمّمالة واًمتٙمٌػم سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ سم٠مس ٓش: 111 - 111 ص» ىم٤مل

 وشمٕمرض سمف، ازدراء شمريمف وذم ًمٚمٛمٞم٧م، ؿمٕم٤مرا ص٤مر ٕنف اجلٜم٤مزة، ىمدام ضمٝمرا  يٕمٜمل

 اعمحدصم٦م اًمٌدع ُمـ يمقٟمف ُمع وهذا! يٌٕمد مل سمقضمقسمف وًمقىمٞمؾ ورصمتف، وذم ومٞمف ًمٚمتٙمٚمؿ

 .أجْم٤م إئٛم٦م ُمـ أطمد هب٤م ي٘مؾ ومٚمؿ اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ اًمتل

 .(1/616) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بوجلـوزة اإلرساع وجقب

ع وجي٥م - ُْمؾ، دون ؾمػًما  هب٤م، اًمًػم ذم اإلها  :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم اًمرَّ

ُمقهن٤م، ومخػم ص٤محل٦م شمؽ وم٢من سم٤مجلٜم٤مزة، أهقمقا » :إول  ذًمؽ همػم شمٙمـ وإن شم٘مدِّ

 ش.رىم٤مسمٙمؿ قمـ شمْمٕمقٟمف ومنم

 ص٤محل٦م يم٤مٟم٧م وم٢من أقمٜم٤مىمٝمؿ، قمغم اًمرضم٤مل واطمتٛمٚمٝم٤م اجلٜم٤مزة، ووٕم٧م إذا» :افثوين

 ؟!هب٤م يذهٌقن أجـ ويٚمٝم٤م ي٤م: ىم٤مًم٧م ص٤محل٦م همػم يم٤مٟم٧م وإن ،شىمدُمقين» ىمّدُمقين: ىم٤مًم٧م

 ش.صٕمؼش ًمـ» ؾمٛمٕمف وًمق اإلٟم٤ًمن، إٓ ؿمئ يمؾ صقهَت٤م يًٛمع

 سمـ اًمرمحـ قمٌد ضمٜم٤مزة ذم يمٜم٧م: »ىم٤مل ضمقؿمـ سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ :افثوفٌ

ًمٞمف ُمـ ورضم٤مل زي٤مد ومجٕمؾ ؾمٛمرة، : ي٘مقًمقن صمؿ اًمنير، أُم٤مم أقم٘م٤مهبؿ قمغم يٛمِمقن ُمقا

 قمٚمٞمٝمؿ ومحٛمؾ اعمديٜم٦م ؾمٙمؽ سمٕمض ذم سمٙمرة أبق ومٚمح٘مٝمؿ: ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك رويدا

 ًم٘مدط   اًم٘م٤مؾمؿ أيب وضمف أيمرم واًمذي! ظمٚمقا : وىم٤مل سم٤مًمًقط، قمٚمٞمٝمؿ وؿمد سم٤مًمٌٖمٚم٦م،

 ش.رُمال هب٤م ٟمرُمؾ أن ًمٜمٙم٤مدط   اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم رأجتٜم٤م

ع اؾمتح٤ٌمب قمغم اًمٕمٚمامء واشمٗمؼش: »171/ 1» اعمجٛمقع ذم اًمٜمقوي وىم٤مل   اإلها
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ع ُمـ خي٤مف أن إٓ سم٤مجلٜم٤مزة  ش.ومٞمت٠مين وٟمحقه شمٖمػمه أو اعمٞم٧م اٟمٗمج٤مر اإلها

 ٟمجد ومل ،ش111 - 111/ 1» طمزم اسمـ ىم٤مل وسمف اًمقضمقب، إُمر فم٤مهر: ىمٚم٧م

 ش:اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل. قمٜمده ومقىمٗمٜم٤م آؾمتح٤ٌمب، إمم يٍمومف دًمٞمال

 وُمتْمٛمٜم٦م ًمٚمًٜم٦م، خم٤مًمٗم٦م ُمٙمروه٦م، ومٌدقم٦م ظمٓمقة ظمٓمقة اًمٞمقم اًمٜم٤مس دسمٞم٥م وأُم٤م»

 ش.اًمٞمٝمقد اًمٙمت٤مب سم٠مهؾ ًمٚمتِمٌف

 [.91] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 بوجلـوزة بوإلرساع إمر

 [:ىم٤مل أنفط   اًمٜمٌل قمـ روي]

ش. سمجٜم٤مئزيمؿ اعمٌم ذم سم٤مًم٘مّمد قمٚمٞمٙمؿ:ش رواي٦م وذم. »اًمًٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمٙمؿ ًمتٙمـ»

 وٕمٞمػ

 [:اإلموم ؿول]

ع أُمرة ًمألطم٤مدي٨م سمٔم٤مهره خم٤مًمػ احلدي٨م إن صمؿ   - يم٘مقًمف سم٤مجلٜم٤مزة: سم٤مإلها

ش وسمدقمٝم٤م اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم»يمت٤ميب ذم ُمذيمقرة وهل ،...شسم٤مجلٜم٤مزة أهقمقا :»-ط 

 ش.71-71»

 .(111/ 8) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 يؽقن أن ظذ ويسورهو، يؿقـفو وظـ اجلـوزة أموم ادق جقاز

 خؾػفو ؾقسر افراـى إٓ مـفو، ؿريبو

 ُمٜمٝم٤م، ىمري٤ٌم يٙمقن أن قمغم وي٤ًمره٤م، يٛمٞمٜمٝم٤م وقمـ وظمٚمٗمٝم٤م، أُم٤مُمٝم٤م اعمٌم وجيقز -

 واح٤مر اجلٜم٤مزة، ظمٚمػش يًػم» اًمرايم٥م: »ط ًم٘مقًمف ظمٚمٗمٝم٤م، ومٞمًػم اًمرايم٥م إٓ

 واًمٓمٗمؾ ،شُمٜمٝم٤م ىمري٤ٌم ي٤ًمره٤م، وقمـ يٛمٞمٜمٝم٤م، وقمـ وأُم٤مُمٝم٤م، ظمٚمٗمٝم٤م» ُمٜمٝم٤م، ؿم٤مء طمٞم٨م
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 ش.واًمرمح٦م سم٤معمٖمٗمرة ًمقاًمديف ويدقمك» قمٚمٞمف، يّمغم

 أنس ىم٤مل يمام ومٕمال،ط   اهلل رؾمقل قمـ صم٧ٌم وظمٚمٗمٝم٤م، أُم٤مُمٝم٤م اعمٌم ُمـ ويمؾ -

 أُم٤مم يٛمِمقن يم٤مٟمقا  وقمٛمر سمٙمر وأب٤مط   اهلل رؾمقل إن: »قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ

 ش.وظمٚمٗمٝم٤م اجلٜم٤مزة

 [.91.] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 أؾضؾ اجلـوزة خؾػ ادق

 ذم وُم٤م ،شاجلٜم٤مئز واشمٌٕمق: »ط ىمقًمف ُم٘مت٣م ٕنف ظمٚمٗمٝم٤م، اعمٌم إومْمؾ ًمٙمـ -

 . ُمٕمٜم٤مه

 يمٗمْمؾ أُم٤مُمٝم٤م، اعمٌم ُمـ أومْمؾ ظمٚمٗمٝم٤م اعمٌم: »قمٜمف اهلل ريض قمكم ىمقل وي١ميِّده

 ش.ومذا صالشمف قمغم مج٤مقم٦م ذم اًمرضمؾ صالة

 :اًم٤ًمسم٘م٦م يمٚمٛمتف قم٘م٥م اًمِمقيم٤مين ىم٤مل :تـبقف

. أُم٤مُمٝم٤م واح٤مر ظمٚمٗمٝم٤م، يٛمٌم اًمرايم٥م: ىم٤مل أنف اًمثقري قمـ اًمٌحر ذم وطمٙمك»

 اجلٜم٤مزة، ظمٚمػ اًمرايم٥م: »ىم٤ملط   اًمٜمٌل أن اعمت٘مدم ة اعمٖمػم طمدي٨م ىم٤مًمف ح٤م ويدل

 اًمًٜمـ أصح٤مب أظمرضمفش. ي٤ًمره٤م قمـ أو يٛمٞمٜمٝم٤م قمـ ُمٜمٝم٤م ىمري٤ٌم ُمٝم٤م أُم٤م واح٤مر

 ...ش. ىمقي ُمذه٥م وهذا واحل٤ميمؿ، طم٤ٌمن اسمـ وصححف

 وومٞمف ومْم٤مًم٦م، سمـ اعم٤ٌمرك ـمريؼ ُمـ أمحد رواه اًمٚمٗمظ هبذا احلدي٨م وم٢من يمال: ىمٚم٧م

 وىمد إًمٞمٝم٤م، آؿم٤مرة شم٘مدُم٧م يمام...ش  وأُم٤مُمٝم٤م ظمٚمٗمٝم٤م: »وم٘م٤مل همػمه زاد وىمد وٕمػ

 ذم ٓ اًمتخٞمػم ذم ٟمص وهل هب٤م، إظمذ ومقضم٥م اًمٓمٞم٤مًمز، قمٜمد أجْم٤م اعم٤ٌمرك رواه٤م

 اعمٙم٤من ذم اعمٜمت٘مك ص٤مطم٥م ذيمره٤م اًمزي٤مدة هذه أن اًمٖمري٥م وُمـ قمٚمٞمٝم٤م، اًمت٘مدم شمٗمْمٞمؾ

 . قمٜمٝم٤م ذهؾ هق صمؿش اعمت٘مدم» آٟمٗم٤م سم٘مقًمف ٟمٗمًف اًمِمقيم٤مين إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي

 [.96] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 اجلـوزة وراء يسر افراـى

 ظمٚمػ يًػم اًمرايم٥م:»ط ًم٘مقًمف ه٤م وراء يًػم أن سمنمط اًمريمقب وجيقز

 ..ش. اجلٜم٤مزة

 ىم٤مل سمؾ ُمٕمٝم٤م، ريم٥م أنف يرد ومل ،ط قمٜمف اعمٕمٝمقد ٕنف اعمٌم، آومْمؾ ًمٙمـ

 يريمٌٝم٤م، أن وم٠مبك اجلٜم٤مزة ُمع وهق سمداسم٦م أيتط   اهلل رؾمقل إن: »قمٜمف اهلل ريض صمقسم٤من

 أيمـ ومٚمؿ متٌم يم٤مٟم٧م اعمالئٙم٦م إن: وم٘م٤مل ًمف؟ وم٘مٞمؾ ومريم٥م، سمداسم٦م أيت اٟمٍمف ومٚمام

 ش.ريم٧ٌم ذهٌقا  ومٚمام يٛمِمقن، وهؿ ٕريم٥م

 [.96] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ـراهي بال جوئز اجلـوزة مـ آككاف بعد افرـقب

 صمقسم٤من حلدي٨م يمراه٦م سمدون ومج٤مئز، قمٜمٝم٤م آٟمٍماف سمٕمد اًمريمقب وأُم٤م -

  اهلل رؾمقل صغم: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م وُمثٚمف آٟمٗم٤م، اعمذيمقر

 اًمدطمداح اسمـ ضمٜم٤مزة قمغم ظمرج: رواي٦م وذم» ،شؿمٝمقد وٟمحـ» اًمدطمداح اسمـ قمغمط 

 يتقىمص ومجٕمؾ ،شاٟمٍماف طملم» يمٌف ومر رضمؾ ومٕم٘مٚمف قمري، سمٗمرس أيت صمؿ ،شُم٤مؿمٞم٤م»

 إن: اًم٘مقم ُمـ رضمؾ وم٘م٤مل: ىم٤ملش طمقًمف: رواي٦م وذم» ظمٚمٗمف، ٟمًٕمك ٟمتٌٕمف وٟمحـ سمف،

 ش.اًمدطمداح ٓسمـ اجلٜم٦م ذم ُمدمم أو ُمٕمٚمؼ قمذق ُمـ يمؿ: »ىم٤ملط   اًمٜمٌل

ومف ريم٥مط   أنف ذم ٟمص هلش: اٟمٍمف طملم: »ىمقًمف  وىمد اجلٜم٤مزة، ُمـ اٟمٍما

 قمغمش 171/ 1ش »اًمروو٦م» ذم وم٤مؾمتدل ظم٤من طمًـ صديؼ اًمٓمٞم٥م أيب قمغم هذا ظمٗمل

 إن: وم٘م٤مل احلدي٨م هبذا ظمٚمٗمٝم٤م أو أُم٤مُمٝم٤م يٛمٌم أن سملم خمػم ًمٚمجٜم٤مزة اعمِمٌع أن

: إول: وضمٝملم ُمـ ظمٓم٠م وهذا! اًمدطمداح اسمـ ضمٜم٤مزة طمقل يٛمِمقن يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م

 ،ط اًمٜمٌل طمقل يٛمِمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ ذم سيح هق سمؾ ذيمره، ُم٤م احلدي٨م ذم ًمٞمس أنف

 .فم٤مهر هق يمام إُمريـ سملم شمالزم وٓ

 اًمقهؿ ؾم٥ٌم وًمٕمؾ ؾمٌؼ، يمام اجلٜم٤مزة ُمـ آٟمٍماف قمٜمد يم٤مف ذًمؽ أن :افثوين
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 ُمعط   اهلل رؾمقل رأج٧م: »سمٚمٗمظ سمف ؾمامك قمـ اًمقضمٞمف سمـ ُمقؾمك قمٛمرسمـ رواي٦م

 اًمٜم٤مس ُمع هج، قمٚمٞمف ًمٞمس َتتف، حمّجؾ أهمر ومرس قمغم اًمدطمداح سمـ صم٤مسم٧م ضمٜم٤مزة

 ىم٤مم صمؿ ُمٜمف، ومرغ طمتك ضمٚمس صمؿ قمٚمٞمف ومّمغمط   اهلل رؾمقل ومٜمزل: ىم٤مل طمقًمف وهؿ

 ش.اًمرضم٤مل طمقًمف يًػم اٟمٓمٚمؼ صمؿ ومرؾمف قمغم وم٘مٕمد

 وًمٙمٜمف أجْم٤م، شمِمٞمٞمٕمٝم٤م أثٜم٤مء اًمريمقب ذم سيح ومٝمذا ،ش99/ 1» أمحد أظمرضمف

 قمٜمد سمف حيت٩م ومال احلدي٨م يْمع يم٤من هذا ُمقؾمك اسمـ قمٛمر ٕن سم٤مـمؾ اًمًٞم٤مق هبذا

 ! اعمخ٤مًمٗم٦م قمٜمد ومٙمٞمػ اعمقاوم٘م٦م

 [.97] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 فؾجـوئز، خمصصي شقورة أو ظربي ظذ اجلـوزة محؾ يؼع ٓ

 افسقورات يف وهؿ هلو ادشقعغ وتشققع

 هل٤م اعمِمٞمٕملم وشمِمٞمٞمع ًمٚمجٜم٤مئز، خمّمّم٦م ؾمٞم٤مرة أو قمرسم٦م قمغم اجلٜم٤مزة محؾ وأُم٤م -

 :ُٕمقر وذًمؽ اًمٌت٦م، شمنمع ٓ اًمّمقرة ومٝمذه اًمًٞم٤مرات، ذم وهؿ

 .ومٞمٝم٤م شم٘مٚمٞمدهؿ جيقز ٓ أنف اًمنميٕم٦م ذم شم٘مرر وىمد اًمٙمٗم٤مر، قم٤مدات ُمـ أهن٤م :إول

 طمج٤مب» يمت٤ميب ذم وظمرضمتٝم٤م أؾمتققمٌتٝم٤م يمٜم٧م ضمدا، يمثػمة أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم

 ذم خم٤مًمٗمتٝمؿ قمغم واحلض إُمر ذم سمٕمْمٝم٤م ،شواًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اعمًٚمٛم٦م اعمرأة

 ؿم٤مء ومٛمـ ذًمؽ، ذم خم٤مًمٗمتٝمؿ ذمط   ومٕمٚمف ُمـ وسمٕمْمٝم٤م وقم٤مداهتؿ، وأزي٤مئٝمؿ قم٤ٌمداهتؿ

 . إًمٞمف ومٚمػمضمع قمٚمٞمٝم٤م آـمالع

 ويمؾ اجلٜم٤مزة، محؾ ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمًٜم٦م ُمٕم٤مروتٝم٤م ُمع قم٤ٌمدة، ذم سمدقم٦م أهن٤م :افثوين

 .اشمٗم٤مىم٤م والًم٦م ومٝمق اعمحدصم٤مت، ُمـ يمذًمؽ ُم٤ميم٤من

ر وهل وشمِمٞمٞمٕمٝم٤م، محٚمٝم٤م ُمـ اًمٖم٤مي٦م شمٗمقت أهن٤م :افثوفٌ  قمغم ٟمص يمام أظمرة، شَمَذيمه

 واشمٌٕمقا : »... سمٚمٗمظ اًمٗمّمؾ هذا أول ذم اعمت٘مدم احلدي٨م ذمط   اهلل رؾمقل ذًمؽ

 ش.أظمرة شمذيمريمؿ اجلٜم٤مئز
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ت مم٤م اًمّمقرة شمٚمؽ قمغم شمِمٞمٞمٕمٝم٤م إن: أىمقل  اًمنميٗم٦م اًمٖم٤مي٦م هذه اًمٜم٤مس قمغم يٗمقِّ

 آقمٜم٤مق، قمغم اعمٞم٧م محؾ أن اًمٌّمػم قمغم خيٗمك مم٤مٓ وم٢مٟمف ذًمؽ، دون أو يم٤مُمال شمٗمقيت٤م

 شمِمٞمٞمٕمٝم٤م ُمـ وآشمٕم٤مظ اًمتذيمر َت٘مٞمؼ ذم أبٚمغ رؤوؾمٝمؿ، قمغم وهل هل٤م اعمِمٞمٕملم ورؤي٦م

 إٟمام قمٚمٞمٝم٤م آورسمٞملم محؾ اًمذي إن: ىمٚم٧م إذا ُم٤ٌمًمٖم٤م أيمقن وٓ اعمذيمقرة، اًمّمقرة قمغم

 ويمٗمرهؿ قمٚمٞمٝمؿ، اح٤مدة شمٖمٚم٥م سم٥ًٌم سمف، يذيمر ُم٤م ويمؾ اعمقت ُمـ ظمقومٝمؿ هق

 !سم٤مٔظمرة

 إضمر قمغم احلّمقل ذم واًمراهمٌلم هل٤م اعمِمٞمٕملم ًمت٘مٚمٞمؾ ىمقي ؾم٥ٌم أهن٤م :افرابع

 أن أطمد يمؾ ٓيًتٓمٞمع ٕنف ذًمؽ اًمٗمّمؾ، هذا ُمـش 11» اعم٠ًمخ٦م ذم ذيمره ؾمٌؼ اًمذي

 .ًمٞمِمٞمٕمٝم٤م ؾمٞم٤مرة يًت٠مضمر

 قمـ قمرف ُم٤م ُمع سمٕمٞمد وُٓمـ ىمري٥م ُمـ شمتٗمؼ ٓ اًمّمقرة هذه أن :اخلومس

 هذا ُمثؾ ذم ؾمٞمام ٓ واًمرؾمٛمٞم٤مت، اًمِمٙمٚمٞم٤مت قمـ اًمٌٕمد ُمـ اًمًٛمح٦م اعمٓمٝمرة اًمنميٕم٦م

 اعمخ٤مًمٗم٦م، هذه إٓ اًمٌدقم٦م هذه ذم يٙمـ مل ًمق إٟمف: أىمقل واحلؼ! اعمقت: اخلٓمػم إُمر

 واعمٗم٤مؾمد اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ سمٞم٤مُٟمف ؾمٌؼ ُم٤م إًمٞمٝم٤م اٟمْمؿ إذا ومٙمٞمػ رده٤م ذم ذًمؽ ًمٙمٗمك

 ! أذيمره ٓ مم٤م ذًمؽ وهمػم

 [.99] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مـسقخ فؾجـوزة افؼقوم

 :ٟمققملم قمغم وهق ُمٜمًقخ، هل٤م واًم٘مٞم٤مم

 .سمف ُمرت إذا اجل٤مًمس ىمٞم٤مم - أ

 .إرض قمغم شمقوع طمتك اًم٘مؼم إمم اٟمتٝم٤مئٝم٤م قمٜمد هل٤م اعمِمٞمِّع وىمٞم٤مم - ب

 : أخٗم٤مظ وًمف قمٜمف، اهلل ريض قمكم طمدي٨م ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ

 ش.ومجٚمًٜم٤م ضمٚمس صمؿ وم٘مٛمٜم٤م، ًمٚمجٜم٤مزةط   اهلل رؾمقل ىم٤مم» :إول

 ش.سمٕمد ضمٚمس صمؿ اجلٜم٤مئز، ذم ي٘مقم يم٤من» :افثوين
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 سمٜمل ذم ضمٜم٤مزة ؿمٝمدت: »ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ؾمٕمد سمـ قمٛمرو سمـ واىمد ـمريؼ ُمـ :افثوفٌ

 صمٜمك سمث٧ٌم، هذا ذم ؾم٠مظمؼمك وم٢مين اضمٚمس: ضمٌػم سمـ ٟم٤مومع زم وم٘م٤مل وم٘مٛم٧م، ؾمٚمٛم٦م،

 اًمٙمقوم٦م سمرطم٦ٌم قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم ؾمٛمع أنف اًمزرىمل احلٙمؿ سمـ ُمًٕمقد

 ذًمؽ، سمٕمد ضمٚمس صمؿ اجلٜم٤مزة، ذم سم٤مًم٘مٞم٤مم أُمرٟم٤مط   اهلل رؾمقل يم٤من: »ي٘مقل وهق

 ش.سم٤مجلٚمقس وأُمرٟم٤م

 ىمٕمد صمؿ ُمٕمف، اًمٜم٤مس وىم٤مم شمقوع، طمتك اجلٜم٤مئز ُمعط   اهلل رؾمقل ىم٤مم» :افرابع

 ش.سم٤مًم٘مٕمقد هؿ وأُمر ذًمؽ، سمٕمد

: ىم٤مل أبٞمف قمـ اًمزرىمل احلٙمؿ سمـ ُمًٕمقد سمـ اؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ :اخلومس

 اسمـ قمكم ورأج٧م شمقوع، أن يٜمتٔمرون ىمٞم٤مُم٤م رضم٤مٓ ومرأج٧م سم٤مًمٕمراق، ضمٜم٤مزة ؿمٝمدت»

، أن إًمٞمٝمؿ يِمػم قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب  سم٤مجلٚمقس أُمرٟم٤م ىمدط   اًمٜمٌل وم٢من اضمٚمًقا

 ش .اًم٘مٞم٤مم سمٕمد

 ذم داظمؾ شمقوع طمتك هل٤م اًم٘مٞم٤مم أن ذم سحي٤من ىمٌٚمف واًمذي اًمٚمٗمظ هذا: ىمٚم٧م

 ىمرر أن سمٕمدش 176/ 1ش »اًمروو٦م» ذم ظم٤من طمًـ صديؼ وم٘مقل ُمٜمًقخ، وأنف اًمٜمٝمل،

 آرض قمغم شمقوع طمتك ظمٚمٗمٝم٤م اًمٜم٤مس ىمٞم٤مم وأُم٤م: »ُمرت إذا هل٤م اًم٘مٞم٤مم ُمٜمًقظمٞم٦م

 مل أنف واًمٔم٤مهر اًمٚمٗمٔملم، ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م عمخ٤مًمٗمتف سملم، ظمٓم٠م ومٝمذاش. يٜمًخ مل ومٛمحٙمؿ

 .قمٚمٞمٝمام ي٘مػ

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مـسقخ اجلـوزة ظذ افؼقوم حديٌ

 إهن٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف وم٘مٞمؾ واىمٗم٤ًم، هل٤م وم٘م٤ممط   اهلل رؾمقل قمغم ضمٜم٤مزة ُمرت» 

 .اًمٌخ٤مريش ٟمٗم٤ًًم؟ أخٞم٧ًم: وم٘م٤مل ُّيقدي، ضمٜم٤مزة
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 ذيمرت اًمٜمًخ، ذم سحي٦م صحٞمح٦م سم٠مطم٤مدي٨م ُمٜمًقخ احلدي٨م هذا :(ؾوئدة)

 ش.وسمدقمٝم٤م اجلٜم٤مئز اطمٙم٤مم» يمت٤ميب ذم سمٕمْمٝم٤م

 (119ص( )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 افرجول مـوـى ظـ تقضع حتك اجلـوزة اتبع مـ يؼعد أٓ افسـي

قا  ومال ضمٜم٤مزًة: شَمٌٕمُتؿ إذا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل] ًُ  ذم] شمقَوعَ  طمتَّك دمٚم

 [ ش.إرض

 [:اإلموم ؿول]

 وسمف إرض، قمغم ووٕمٝم٤م سمٕمد ي٘مٕمد أنف: -اًمؽممج٦م طمدي٨م ويمذا -هذا وُمٗمٝمقم

 قمـ شمقوع طمتك ي٘مٕمد ومال ضمٜم٤مزة: شمٌع ُمـ: سم٤مب» :وم٘م٤مل ًمٚمحدي٨م، اًمٌخ٤مري شمرضمؿ

 قم٤مُمر طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من، وأظمرج ش.سم٤مًم٘مٞم٤مم أُمر ىمٕمد وم٢من اًمرضم٤مل، ُمٜم٤ميم٥م

 .اًمؽممج٦م طمدي٨م ٟمحق ُمرومققم٤مً  رسمٞمٕم٦م سمـ

 .(7/1/1696) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلـوزة َتَؽؾُّؿ

 إذط   اًمٜمٌل قمٜمد يمٜم٧م: ىم٤مل أبٞمف قمـ ٟمٛمٚم٦م أيب اسمـ أظمؼمين: اًمزهري ـمريؼ ُمـ

 اهلل: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل اجلٜم٤مزة؟ هذه أتٙمٚمؿ حمٛمد ي٤م: وم٘م٤مل اًمٞمٝمقد ُمـ رضمؾ قمٚمٞمف دظمؾ

 أهؾ طمدصمٙمؿ ُم٤م: »ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل شمٙمٚمؿ، أهن٤م أؿمٝمد أن٤م: اًمٞمٝمقدي وم٘م٤مل أقمٚمؿ،

 طم٘م٤م يم٤من وم٢من ورؾمٚمف، ويمتٌف سم٤مهلل آُمٜم٤م: وىمقًمقا  شمٙمذسمقهؿ، وٓ شمّمدىمقهؿ ومال اًمٙمت٤مب

 ش.شمّمدىمقهؿ مل سم٤مـمال يم٤من وإن شمٙمذسمقهؿ مل

 [:اإلموم ؿول]

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذًمؽ ًمثٌقت سمف يّمدق أن يٜمٌٖمل مم٤م اجلٜم٤مزة وشمٙمٚمؿ

 وم٢من أقمٜم٤مىمٝمؿ، قمغم اًمرضم٤مل واطمتٛمٚمٝم٤م اجلٜم٤مزة، ووٕم٧م إذا: »ط يم٘مقًمف اًمّمحٞمح٦م،



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب محؾ اجلٜم٤مزة واشم٤ٌمقمٝم٤م

 

111 

 أجـ ويٚمٝم٤م ي٤م: ىم٤مًم٧م ص٤محل٦م همػم يم٤مٟم٧م وإن ىمدُمقين، ىمدُمقين: ىم٤مًم٧م ص٤محل٦م يم٤مٟم٧م

 أظمرضمفش. ًمّمٕمؼ ؾمٛمٕمف وًمق اإلٟم٤ًمن، إٓ رء يمؾ صقهت٤م يًٛمع! هب٤م؟ يذهٌقن

سم٤مط   وم٘مقًمفش . 71 صش »اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» ذم خمرج وهق وهمػمه، اًمٌخ٤مري  قمـ ضمقا

 احلدي٨م هبذا إًمٞمف يقطمك أن ىمٌؾ يم٤من أنف اًمٔم٤مهر ،شأقمٚمؿ اهلل: »اًمٞمٝمقدي ؾم١مال

 صحٞمح» ذم احلدي٨م إن صمؿ. أقمٚمؿ واهلل. وسمّمقت اجلٜم٤مزة شمٙمٚمؿ ذم اًمٍميح اًمّمحٞمح

 وىمد إًمخ،..ش طم٘م٤م يم٤من وم٢من: »ىمقًمف دون ُمرومققم٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـش اًمٌخ٤مري

 ش .111» سمرىمؿ ُم٣م

 .(711/ 6/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلـوزة محؾ دـ افقضقء اشتحبوب

 وُمـ ومٚمٞمٖمتًؾ، ُمٞمت٤م همًؾ ُمـ:»ط ًم٘مقًمف يتقو٠م، أن محٚمٝم٤م عمـ ويًتح٥م -

 ش.ومٚمٞمتقو٠م محٚمف

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 جـوزتف؟ اتبوع ؿبؾ ادقً حول ظـ ُيسلل هؾ

 يٕمٜمل يمٜم٧م وم٢مذا اجلٜم٤مئز، ذم يتٕمٚمؼ وُم٤م اجلٜم٤مئز ذم يمالم ذم دام ُم٤م ىمْمٞم٦م ذم :ادؾؼل

 شمتٌع أن وأطم٧ٌٌم ضمٜم٤مزة، هٜم٤مك ويم٤من ُمًجد ذم صٚمٞم٧م يمٜم٧م أو ضمٜم٤مزة، ُمـ ىمري٥م

 يٕمٜمل أو ذقمل، طمؼ ًمؽ ومٝمؾ ،-اهلل ؿم٤مء إن- إضمر وشم٠مظمذ شمتٌٕمٝم٤م أو اجلٜم٤مزة هذه

 يٕمٜمل أنف أو اًمنمك؟ قمغم ُم٤مت اإلؾمالم قمغم ُم٤مت اعمٞم٧م هذا هؾ شم٠ًمل أن احلؼ ًمؽ

 اإلؾمالم؟ ُمٚم٦م همػم قمغم ُم٤مت

 .ٓ :افشقخ

 .سم٤مًمٔم٤مهر وشم٠مظمذ شمتٌع..أو :ادؾؼل

 .سمس اًمٔم٤مهر :افشقخ
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 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :ادؾؼل

 إصؾ، هق اجلقاب هذا شمتٛم٦م، اًم١ًمال قمغم ًمٚمجقاب أو اًم١ًمال ًمٙمٜمل :افشقخ

 يٕمٜمل سم٤مب ُمـ آظمر، ظمٓم٤مً  هب٤م ي٠مظمذ ُم٤م واًم٘مقاقمد إصقل ُمـ ًمٙمثػم يٕمرض ىمد ًمٙمـ

 .اًمتخّمٞمص أو اًمت٘مٞمٞمد

ر وم٠من٤م   أو اعمًجد ُمـ ظمرضم٧م ضمٜم٤مزة رأى اًمٜم٤مس ُمـ زيد: أن صقرة ًمؽ ُأَصقِّ

 يٕمرومٝم٤م اًمتل واعمٕمروم٦م يِمٞمٕمٝم٤م، أن أو قمٚمٞمٝم٤م، يّمكم أن ُيريد ومٝمق اعمًجد، إمم دظمٚم٧م

 أن احلؼ ًمف يٙمقن ىمد اًمّمقرة، هذه ُمثؾ ذم ومٝمٜم٤م قمٚمٞمف، اًمّمالة وسملم سمٞمٜمف َتقل ىمد قمٜمف

 آب هؾ شم٤مب هؾ طم٤مًمف طمًـ ُمثالً  هؾ اعمٞم٧م، هبذا اًمٕم٤مروملم ُمـ أنف ئمـ ُمـ ي٠ًمل

: ي٘م٤مل أن ممٙمـ أظمرى صقر هل٤م يٙمقن وىمد اًمّمقرة هذه ُمثؾ آظمره،  إمم رضمع هؾ

 ُمرة، ُمـ أيمثر ذيمرٟم٤م يمام اًمٔم٤مهر قمغم متٌم إطمٙم٤مم ٕنف ي٠ًمل: ومال اًم٘م٤مقمدة أُم٤م ي٠ًمل،

 هذا؟ واوح

 .ؿمٞمخ ي٤م -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- :ادؾؼل

 .سم٤مرك وومٞمٙمؿ :افشقخ

  (11: 17: 11/   117/  واًمٜمقر اهلدى)

 تقضع حتك فؾجـوزة بوفؼقوم إمر كسخ

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 . يٜمًخ مل حمٙمؿ: إرض قمغم شمقوع طمتك اجلٜم٤مزة ظمٚمػ اح٤مر ىمٞم٤مم

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 سمـ ُمًٕمقد سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ اًمٓمح٤موي أظمرضمف سمام أجْم٤م: ُمٜمًقخ هق سمؾ

 يٜمتٔمرون ىمٞم٤مُم٤م رضم٤مٓ ومرأج٧م سم٤مًمٕمراق، ضمٜم٤مزة ؿمٝمدت: ىم٤مل أبٞمف، قمـ اًمزرىمل، احلٙمؿ

: أن إًمٞمٝمؿ: يِمػم - قمٜمف اهلل ريض - ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم ورأج٧م شمقوع، أن  اضمٚمًقا

 ذم ذيمرت يمام طمًـ، وؾمٜمده اًم٘مٞم٤مم، سمٕمد سم٤مجلٚمقس أُمرٟم٤م ىمد[ ط] اًمٜمٌل وم٢من
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 يمام وأصح٤مسمف، اًمِم٤مومٕمل هذا إمم ذه٥م وىمدش . 11 - 11/  1ش »اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت»

 .ومراضمٕمف هٜم٤مك: يمالُمف وٟم٘مٚم٧م اًمٜمقوي، ذيمره

 (161/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 



 على الصالة كتاب

 1 اجلهازة

                                                           

 ش.17-11 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 ـػويي ؾرض اجلـوزة صالة

 أذيمر أطم٤مدي٨م ذم هب٤مط   ُٕمره يمٗم٤مي٦م، ومرض اعمًٚمؿ اعمٞم٧م قمغم واًمّمالة -

 :اجلٝمٜمل ظم٤مًمد سمـ زيد طمدي٨م ُمٜمٝم٤م

  اهلل ًمرؾمقل ذًمؽ ومذيمروا ظمٞمؼم، يقم شمقذمط   اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمال أن» 

ت ،شص٤مطمٌٙمؿ قمغم صٚمهقا : »وم٘م٤ملط   إن: »وم٘م٤مل ًمذًمؽ، اًمٜم٤مس وضمقه ومتٖمػمَّ

 ي٤ًموي ٓ اًمٞمٝمقد ظمرز ُمـ ظمرزا ومقضمدٟم٤م ُمت٤مقمف ومٗمتِمٜم٤م ،شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم همؾ ص٤مطمٌٙمؿ

 !ش.درمهلم

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلـوزة صالة وجقب مـ ُيستثـك مـ

 :قمٚمٞمٝمام اًمّمالة دم٥م ومال ؿمخّم٤من ذًمؽ ُمـ ويًتثٜمك -

 قمٚمٞمف اسمراهٞمؿ اسمٜمف قمغم يّمؾ ملط   اًمٜمٌل ٓن يٌٚمغ، مل اًمذي اًمٓمٗمؾ :إول

 :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م اًمًالم،

 رؾمقل قمٚمٞمف يّمؾ ومٚمؿ ؿمٝمرا، قمنم صمامٟمٞم٦م اسمـ وهقط   اًمٜمٌل سمـ اسمراهٞمؿ ُم٤مت»

 ش.ط اهلل

 ذًمؽ وذم وهمػمهؿ، أطمد ؿمٝمداء قمغم يّمؾ ملط   اًمٜمٌل ٕن اًمِمٝمٞمد، :افثوين

 ش.1 1 ص» ،ش11» اعم٠ًمخ٦م ذم ذيمره٤م ؾمٌؼ أطم٤مدي٨م صمالصم٦م

 ُمـ ي٠ميت يمام وضمقب سمدون قمٚمٞمٝمام اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م يٜمٗمل ٓ ذًمؽ وًمٙمـ

 .  إطم٤مدي٨م

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 (افطػؾ): جتى وٓ ظؾقفؿ افصالة ُتؼع ممـ

 : ذيمرهؿ ي٠ميت ُمـ قمغم اًمّمالة وشمنمع -

 وذمش مت٤مُمف ىمٌؾ أُمف سمٓمـ ُمـ يً٘مط اًمذي وهق» ؾم٘مٓم٤م يم٤من وًمق اًمٓمٗمؾ، :إول

 :طمديث٤من ذًمؽ

ًمديف وُيْدقَمك قمٚمٞمف، يّمغمش اًمً٘مط: رواي٦م وذم» واًمٓمٗمؾ»...  – 1  سم٤معمٖمٗمرة ًمقا

 ش.واًمرمح٦م

 صٌٞم٤من ُمـ سمّمٌلط   اهلل رؾمقل أيت: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ - 1

 اجلٜم٦م، قمّم٤مومػم ُمـ قمّمٗمقر هلذا، ـمقسمك: وم٘مٚم٧م: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م قمٚمٞمف، ومّمغم إنّم٤مر،

 اجلٜم٦م، قمزوضمؾ اهلل ظمٚمؼ قم٤مئِم٦م؟ ي٤م ذًمؽ همػم أو: ىم٤مل يدريمف، ومل ؾمقء، يٕمٛمؾ مل

 وظمٚم٘مٝمؿ أهال، هل٤م وظمٚمؼ اًمٜم٤مر وظمٚمؼ آسم٤مئٝمؿ، أصالب ذم وظمٚم٘مٝمؿ، أهاًل، هل٤م وظمٚمؼ

 ش.آسم٤مئٝمؿ أصالب ذم

 ُمـ أن قمغم اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ سمف يٕمتد ُمـ أمجع: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

 ًمٕمٚمف أنف احلدي٨م هذا قمـ واجلقاب اجلٜم٦م، أهؾ ُمـ ومٝمق اعمًٚمٛملم أـمٗم٤مل ُمـ ُم٤مت

 أـمٗم٤مل أن يٕمٚمؿ أن ىمٌؾ ذًمؽ ىم٤مل أو دًمٞمؾ، همػم ُمـ اًم٘مٓمع إمم اعم٤ًمرقم٦م قمـ هن٤مه٤م

 ش.اجلٜم٦م ذم اعمًٚمٛملم

 أنٙمر إٟمام أنف: ظمالصتف آظمر سمجقاب اًمٜم٤ًمئل قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم اًمًٜمدي وأضم٤مب

 إبقيـ إيامن ٕن خمّمقص ذم اجلزم يّمح وٓ: ىم٤مل. ُمٕملم ًمٓمٗمؾ سم٤مجلٜم٦م اجلزم قمٚمٞمٝم٤م

 .شمٕم٤ممم اهلل قمٜمد اعمٜم٤مط وهق همٞم٥م، َت٘مٞم٘م٤م

 إذا وذًمؽ اًمروح، ومٞمف ٟمٗمخ٧م ىمد يم٤من إذا قمٚمٞمف ُيّمغم إٟمام اًمً٘مط أن واًمٔم٤مهر

 ٓ يمام سمٛمٞم٧م ًمٞمس ٕنف ومال، ذًمؽ ىمٌؾ ؾم٘مط إذا وم٠مُم٤م ُم٤مت، صمؿ أؿمٝمر، أرسمٕم٦م اؾمتٙمٛمؾ

 .خيٗمك

 ظمٚمؼ إن: »ُمرومققًم٤م قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذًمؽ وأصؾ
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 ُمْمٖم٦م، يٙمقن صمؿ ذًمؽ، ُمثؾ قمٚم٘م٦م يٙمقن صمؿ يقًُم٤م، أرسمٕملم أُمف سمٓمـ ذم جيٛمع أطمديمؿ

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش اًمروح ومٞمف يٜمٗمخ..ُمٚمًٙم٤م إًمٞمف يٌٕم٨م صمؿ

ش وورث قمٚمٞمف ُصغمِّ  اًمً٘مط اؾمتٝمؾ إذا: »حلدي٨م طمٞم٤ًّم يً٘مط أن سمٕمْمٝمؿ واؿمؽمط

 . اًمٕمٚمامء سمٞمٜمف يمام سمف، حُيت٩م ٓ وٕمٞمػ طمدي٨م وًمٙمٜمف

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 (افشفقد): جتى وٓ ظؾقفؿ افصالة ُتؼع ممـ

 سمٕمْمٝم٤م سمذيمر أيمتٗمل يمثػمة، إطم٤مدي٨م وومٞمف اًمِمٝمٞمد، :افثوين

 :اهل٤مد سمـ ؿمداد قمـ - 1

 ُمٕمؽ أه٤مضمر: ىم٤مل صمؿ واشمٌٕمف، سمف آُمـط   اًمٜمٌل إمم ضم٤مء إقمراب ُمـ رضمال أن»

ط   اًمٜمٌل يمٗمٜمف صمؿش .. ط اًمٜمٌل سمف وم٠ُميت اًمٕمدو، ىمت٤مل ذم هنْمقا  صمؿ ىمٚمٞمال، ومٚمٌثقا .. 

 ..ش. قمٚمٞمف ومّمغم ىمدُمف صمؿ ضمٌتف، ذم

 أطمد يقم أُمر وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اًمف صغم اهلل رؾمقل أن: »اًمزسمػم اهلل قمٌد قمـ - 1

ل سمحٛمزة جِّ ًُ  يّمٗمقن، سم٤مًم٘متغم أيت صمؿ شمٙمٌػمات، شمًع ومٙمؼم قمٚمٞمف صغم صمؿ سمؼمدة، وَم

 ش.ُمٕمٝمؿ وقمٚمٞمف. قمٚمٞمٝمؿ ويّمكم

 سمف ُمثؾ وىمد سمحٛمزة ُمرط   اًمٜمٌل أن: »قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ - 1

 . (1)شأطمد ؿمٝمداء يٕمٜمل. همػمه اًمِمٝمداء ُمـ أطمد قمغم وأجْم٤م،

 أطمد أهؾ قمغم ومّمغم يقُم٤م ظمرجط   اًمٜمٌل أن: »اجلٝمٜمل قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم قمـ - 1

 إمم اٟمٍمف صمؿ ،[وإُمقات ًمألطمٞم٤مء يم٤معمقدع[ ]ؾمٜملم صمامن سمٕمد] اعمٞم٧م قمغم صالشمف

 وإن] قمٚمٞمٙمؿ، ؿمٝمٞمد وأن٤م ًمٙمؿ، ومرط إين: وم٘م٤مل! قمٚمٞمف[ وأثٜمك اهلل ومحٛمد] اعمٜمؼم

                                                           

 ىمٌٚمف، اًمذي احلدي٨م ذم يمام ُمٕمف ُم٘مروٟم٤م همػمه قمغم اًمّمالة يٜمٌٖمل ومال اؾمت٘مالٓ، همػمه قمغم اًمّمالة يٕمٜمل ًمٕمٚمف (1)

 واعمث٧ٌم ٟم٤مف، ٕنف أطمد ؿمٝمداء قمغم سمّمؾ ملط   أنف اعمت٘مدم ضم٤مسمر سمحدي٨م احلديث٤من هذان يٕم٤مرض وٓ

 [.ُمٜمف. ]شإوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمتٗمّمٞمؾ واٟمٔمر اًمٜم٤مذم، قمغم ُم٘مدم
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 إمم أجٚم٦م سملم يمام قمروف وإن] أن، طمقيض إمم ٕنٔمر واهلل وإين[ احلقض ُمققمديمؿ

 ُم٤م واهلل واين إرض ُمٗم٤مشمٞمح أو إرض، ظمزائـ ُمٗم٤مشمٞمح أقمٓمٞم٧م وإين - ،[اجلحٗم٦م

 ومٞمٝم٤م شمتٜم٤مومًقا  أن[ اًمدٟمٞم٤م] قمٚمٞمٙمؿ أظم٤مف وًمٙمـ سمٕمدي وشمنميمقا  أن قمٚمٞمٙمؿ أظم٤مف

 [ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ هٚمؽ يمام ومتٝمٚمٙمقا  وشم٘متتٚمقا ]

 [ش.ط اهلل رؾمقل إمم ٟمٔمرهت٤م ٟمٔمرة آظمر ومٙم٤مٟم٧م: ىم٤مل

 اًمِمٝمداء، قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م إطم٤مدي٨م هذه ذم صم٧ٌم ًم٘مد: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد

 ش.18» اعم٠ًمخ٦م ذم ذيمره ؾمٌؼ ح٤م: ىمٚم٧م! سم٤مًمقضمقب ي٘م٤مل ٓ ومٚمامذا واضم٦ٌم أهن٤م وإصؾ

 سمدر همزوة ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يمثػم اؾمتِمٝمد ًم٘مد: ومٜم٘مقل هٜم٤م ذًمؽ قمكم وٟمزيد

 .قمٜمف ًمٜم٘مٚمقه ومٕمؾ وًمق قمٚمٞمٝمؿ صغم ،ط اًمٜمٌل أن يٜم٘مؾ ومل وهمػمه٤م،

 .واضم٦ٌم همػم قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالت أن ذًمؽ ومدل

 اعم٠ًمخ٦م ذم واًمّمقابش: »191/ 1ش »اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ

 وهذا إُمريـ ُمـ واطمد سمٙمؾ آصم٤مر عمجئ وشمريمٝم٤م، قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة سملم خُمَػمَّ  أنف

 أن وٓؿمؽ: ىمٚم٧م» وُمذهٌف سم٠مصقًمف إًمٞمؼ وهل أمحد، آُم٤مم قمـ اًمرواي٤مت إطمدى

ت إذا اًمؽمك ُمـ أومْمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة  ش. وقم٤ٌمدة دقم٤مء ٕهن٤م شمٞمنَّ

 [.116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مـ حد   يف ُؿتؾ مـ): جتى وٓ ؿـفـظؾق الةـافص رعـُتش ممـ

 (اهلل حدود

ة أن» طمّملم سمـ قمٛمران حلدي٨م اهلل، طمدود ُمـ طمد ذم ىمتؾ ُمـ :افثوفٌ  ُمـ اُمرأ

 طمدا أص٧ٌم اهلل ٟمٌل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م اًمزٟمك، ُمـ طمٌغم وهلط   اهلل ٟمٌل أت٧م ضمٝمٞمٜم٦م

 هب٤م، وم٠متٜمل ووٕم٧م وم٢مذا إًمٞمٝم٤م، أطمًـ: »وم٘م٤مل وًمٞمٝم٤م،ط   اهلل ٟمٌل ومدقم٤م قمكم، وم٠مىمٛمف

 صغم صمؿ ومرمج٧م، هب٤م أُمر صمؿ صمٞم٤مهب٤م، قمٚمٞمٝم٤م ومِمٙم٧مط   اهلل ٟمٌل هب٤م وم٠مُمر ومٗمٕمؾ،

 ًمق شمقسم٦م شم٤مسم٧م ًم٘مد: »وم٘م٤مل زٟم٧م؟ وىمد اهلل ٟمٌل ي٤م قمٚمٞمٝم٤م شمّمكم: قمٛمر ًمف وم٘م٤مل ،شقمٚمٞمٝم٤م
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 أن ُمـ أومْمؾ شمقسم٦م وضمدت وهؾ ًمقؾمٕمتٝمؿ، اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ ؾمٌٕملم سملم ىمًٛم٧م

 ش. شمٕم٤ممم؟ هلل سمٜمٗمًٝم٤م ضم٤مدت

 [.118] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 (ادعويص يف ادـبعٌ افػوجر): جتى وٓ ظؾقفؿ افصالة ُتؼع ممـ

 ُمع واًمزيم٤مة اًمّمالة شم٤مرك ُمثؾ واعمح٤مرم، اعمٕم٤ميص ذم اعمٜمٌٕم٨م اًمٗم٤مضمر :افرابع

 قمٚمٞمٝمؿ، يّمكم وم٢مٟمف اًمٗم٤ًمق ُمـ وٟمحقهؿ اخلٛمر، وُمدُمـ واًمزاين سمقضمقهبام، اقمؽماومف

 ُٕمث٤مهلؿ، وشم٠مدي٤ٌم قم٘مقسم٦م قمٚمٞمٝمؿ، اًمّمالة يدقمقا  أن واًمديـ اًمٕمٚمؿ ٕهؾ يٜمٌٖمل أنف إٓ

 .ط اًمٜمٌل ومٕمؾ يمام

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم

 وم٤من قمٜمٝم٤م، ؾم٠مل جلٜم٤مزة دقمل إذاط   اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل ىمت٤مدة أيب قمـ - 1

 هب٤م، ؿم٠منٙمؿ ٕهٚمٝم٤م ىم٤مل ذًمؽ همػم قمٚمٞمٝم٤م أثٜمل وإن قمٚمٞمٝم٤م، ومّمغم ىم٤مم ظمػم قمٚمٞمٝم٤م أثٜمل

 ش .قمٚمٞمٝم٤م يّمؾ ومل

 رؾمقل إمم ضم٤مره ومج٤مء قمٚمٞمف، ومّمٞمح رضمؾ، ُمرض» ىم٤مل ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر قمـ - 1

 إٟمف: »اهلل رؾمقل ىم٤مل رأجتف، أن٤م: ىم٤مل يدريؽ؟ وُم٤م: ىم٤مل ُم٤مت، ىمد إٟمف: وم٘م٤ملط   اهلل

 وم٠مظمؼمهط   اهلل رؾمقل إمم اٟمٓمٚمؼ اُمرأتف، وم٘م٤مًم٧م قمٚمٞمف، ومّمٞمح ومرضمع: ىم٤مل يٛم٧م، مل

 سمٛمِم٘مص، ٟمٗمًف ٟمحر ىمد ومرآه اًمرضمؾ اٟمٓمٚمؼ صمؿ: ىم٤مل! اًمٕمٜمف مهللا: اًمرضمؾ وم٘م٤مل

 ٟمٗمًف يٜمحر رأجتف: ىم٤مل يدريؽ؟ ُم٤م وم٘م٤مل ُم٤مت، أنف وم٠مظمؼمهط   اًمٜمٌل إمم وم٤مٟمٓمٚمؼ

 ش.قمٚمٞمف أصكم ٓ إذا: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل رأجتف؟ أن٧م: ىم٤مل! ُمٕمف سمٛمِم٘مص

 وم٘م٤مل هذا ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ اظمتٚمػ وىمد طمًـ، طمدي٨م هذا: »اًمؽمُمذي وىم٤مل

 اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ىمقل وهق اًمٜمٗمس ىم٤مشمؾ وقمغم ًمٚم٘مٌٚم٦م، صغم ُمـ يمؾ قمغم يّمكم: سمٕمْمٝمؿ

 ش.آُم٤مم همػم قمٚمٞمف ويّمكم اًمٜمٗمس، ىم٤مشمؾ قمغم آُم٤مم يّمكم ٓ: أمحد وىم٤ملش وإؾمح٤مق

 ُمـ اُمتٜمع وُمـش: »11 صش »آظمتٞم٤مرات» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل 
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 ُٕمث٤مًمف زضمرا ش ووم٤مء ًمف ًمٞمس اًمذي واعمديـ واًمٖم٤مل اًم٘م٤مشمؾ يٕمٜمل» أطمدهؿ قمغم اًمّمالة

 سملم ًمٞمجٛمع اًم٤ٌمـمـ، ذم ًمف ودقم٤م اًمٔم٤مهر، ذم اُمتٜمع وًمق طمًٜم٤م، يم٤من ومٕمٚمف ُمثؾ قمـ

 ش.إطمدامه٤م شمٗمقي٧م ُمـ أومم يم٤من اعمّمٚمحتلم

 وىمقًمف اًمٖم٤مل قمغم اًمّمالة ُمـط   اًمٜمٌل اُمتٜم٤مع طمدي٨م ذم ظم٤مًمد سمـ زيد قمـ - 1

 !.شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم همؾ ص٤مطمٌٙمؿ إن..  ص٤مطمٌٙمؿ قمغم صٚمقا : »ٕصح٤مسمف

 [.118] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مـ يسك مل افذي ادديـ): جتى وٓ ظؾقفؿ افصالة ُتؼع ممـ

 (ديـف بف ُيؼه مو ادول

 وإٟمام قمٚمٞمف، يّمغم وم٢مٟمف ديٜمف سمف ي٘ميض ُم٤م اح٤مل ُمـ يؽمك مل اًمذي اعمديـ :اخلومس

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف إُمر، أول ذم قمٚمٞمف اًمّمالة وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صكم اهلل رؾمقل شمرك

 سمجٜم٤مزة أيت إذط   اًمٜمٌل قمٜمد ضمٚمقؾم٤م يمٜم٤م: »ىم٤مل إيمقع سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ - 1

 ٓ،: ىم٤مًمقا  ؿمٞمئ٤م؟ شمرك ومٝمؾ: ىم٤مل ٓ،: ىم٤مًمقا  ديـ؟ قمٚمٞمف هؾ: »وم٘م٤مل قمٚمٞمٝم٤م، صؾ: وم٘م٤مًمقا 

 قمٚمٞمف هؾ: »ىم٤مل قمٚمٞمٝم٤م، صؾ اهلل ي٤مرؾمقل: وم٘م٤مًمقا  أظمرى سمجٜم٤مزة أيت صمؿش. قمٚمٞمف ومّمغم

 صمالث سم٠مص٤مسمٕمف وم٘م٤مل: ىم٤مل] دٟم٤مٟمػم صمالصم٦م: ىم٤مًمقا  ؿمٞمئ٤م؟ شمرك ومٝمؾ ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىمٞمؾ ديـ؟

 ش.قمٚمٞمٝم٤م ومّمغم ،[يمٞم٤مت

 هؾ: ىم٤مل ٓ،: ىم٤مًمقا  ؿمٞمئ٤م؟ شمرك هؾ: »ىم٤مل قمٚمٞمف، صؾ: وم٘م٤مًمقا  سم٤مًمث٤مًمث٦م، أيت صمؿ

 إنّم٤مر ُمـ رضمؾ] ىم٤مل ،شص٤مطمٌٙمؿ قمغم صٚمقا : ىم٤مل دٟم٤مٟمػم، صمالصم٦م: ىم٤مًمقا  ديـ؟ قمٚمٞمف

 ش.قمٚمٞمف ومّمغم ديٜمف، وقمكمَّ  اهلل ي٤مرؾمقل قمٚمٞمف صؾ: ىمت٤مدة أبق ًمف، ي٘م٤مل

 إيمقع ذم ؾمٚمٛم٦م طمدي٨م ذم اًمث٤مًمث٦م اًم٘مّم٦م ٟمحق قمٜمف اهلل ريض ىمت٤مدة أيب قمـ - 1

 قمٜمف ىمْمٞم٧م إن: »ىم٤مل قمٚمٞمف؟ أتّمكم قمٜمف ىمْمٞم٧م إن أرأج٧م: »وومٞمف ىمٌٚمف، اًمذي وروي

 ىم٤مل قمٚمٞمف؟ ُم٤م أوومٞم٧م: وم٘م٤مل قمٜمف، وم٘م٣م ىمت٤مدة أبق ومذه٥م: ىم٤مل ،شقمٚمٞمف صٚمٞم٧م سم٤مًمقوم٤مء

 ش.قمٚمٞمف ومّمغمط   اهلل رؾمقل ومدقم٤م ٟمٕمؿ،
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 رؾمقًمف قمغم اهلل ومتح ومٚمام: آظمره ذم وزاد ٟمحقه٤م قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ - 1

 ُم٤مٓ شمرك وُمـ ىمْم٤مؤه، ومٕمكم ديٜم٤م شمرك وُمـ ٟمٗمًف، ُمـ ُم١مُمـ سمٙمؾ أومم أن٤م: »ىم٤مل

 ش.ومٚمقرصمتف

 اًمديـ، قمٚمٞمف اعمٞم٧م سم٤مًمرضمؾ ي١مشمك يم٤منط   اهلل رؾمقل أن: هريرة أيب قمـ - 1

ث وم٢من ىمْم٤مء؟ ُمـ ًمديٜمف شمرك هؾ: ومٞم٠ًمل : ومال وإٓ قمٚمٞمف، صغم ووم٤مء شمرك أنف طُمدِّ

 ُمـ سم٤معم١مُمٜملم أومم أن٤م: »ىم٤مل اًمٗمتقح قمٚمٞمف اهلل ومتح ومٚمام ،شص٤مطمٌٙمؿ قمغم صٚمقا : »ىم٤مل

ِله ﴿: ؿمئتؿ إن إىمرؤوا وأظمرة، اًمدٟمٞم٤م ذمش ]أنٗمًٝمؿ ـْ  سم٤ِمعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َأْومَم  اًمٜمٌَّ ِٝمؿْ  ُِم ًِ  ﴾َأنُْٗم

 ُم٤مٓ شمرك وُمـ ىمْم٤مؤه، ومٕمكم[ ووم٤مء يؽمك ومل] ديـ وقمٚمٞمف شمقذم ومٛمـ[ 6: إطمزاب]

 ش.ًمقرصمتف ومٝمق

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 صحقحي أحوديٌ ادقً ظذ افديـ ضامن يف

 [:اإلموم ؿول]

 واًمًٜمـ اًمٌخ٤مري ذم صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م اعمٞم٧م قمـ اًمديـ وامن ذم أن واقمٚمؿ

 .وهمػمه٤م

 . (1/189) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 

 ظؾقف ُيصذ أن ؿبؾ دؾـ مـ): جتى وٓ ظؾقفؿ افصالة ُتؼع ممـ

 (بعض دون بعضفؿ ظؾقف صذ أو

 سمٕمض، دون سمٕمْمٝمؿ قمٚمٞمف صغم أو قمٚمٞمف، ُيّمغم أن ىمٌؾ ُدومـ ُمـ :افسودس

 .قمٚمٞمف صغم يٙمـ مل ممـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة ذم اإلُم٤مم يٙمقن أن قمغم ىمؼمه، ذم قمٚمٞمف ومٞمّمٚمقن



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٜم٤مزةيمت٤مب اًمّمالة قمغم اجل
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 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم

 رؾمقل ويم٤من - رضمؾ ُم٤مت: »ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد قمـ - 1

 أن ُمٜمٕمٙمؿ ُم٤م: »وم٘م٤مل أقمٚمٛمقه، أصٌح ومٚمام سم٤مًمٚمٞمؾ، ومدومٜمقه - يٕمقدهط   اهلل

 ىمؼمه وم٠متك قمٚمٞمؽ، ٟمِمؼ أن ومٙمرهٜم٤م اًمٔمٚمٛم٦م، ويم٤مٟم٧م اًمٚمٞمؾ، يم٤من: ىم٤مًمقا  شمٕمٚمٛمقين؟

 [ش.أرسمٕم٤م ويمؼمَّ ] ،[ومٞمٝمؿ وأن٤م] ،[ظمٚمٗمف وصٗمٜم٤م وم٠مُمٜم٤م،: ىم٤مل] ،شقمٚمٞمف ومّمغم

ة أن: »قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ - 1  رواي٦م وذم» شم٘مؿ يم٤مٟم٧م ؾمقداء اُمرأ

 سمٕمد قمٜمٝم٤م وم٠ًمل ،ط اًمٜمٌل ومٗم٘مده٤م ومامشم٧م، اعمًجد،ش ُمـ واًمٕمٞمدان اخلرق شمٚمت٘مط

 اًمٚمٞمؾ ُمـ ُم٤مشم٧م: ىم٤مًمقا » ؟شآذٟمتٛمقين يمٜمتؿ هالَّ : »وم٘م٤مل ُم٤مشم٧م، اهن٤م ًمف وم٘مٞمؾ أج٤مم،

 ش.أُمره٤م صٖمروا ومٙم٠مهنؿ: »ىم٤مل» ،شٟمقىمٔمؽ أن ويمرهٜم٤م ودومٜم٧م،

 صم٤مسم٧م ىم٤مل: ]ىم٤مل صمؿش قمٚمٞمٝم٤م ومّمغم ىمؼمه٤م وم٠متك» ومدًمقه، ىمؼمه٤م قمغم دًمقين وم٘م٤مل

 قمغم فمٚمٛم٦م ممٚمقءة اًم٘مٌقر هذه إن[: »آظمر طمدي٨م ذم أو ذاك قمٜمدش: احلدي٨م رواة أطمد»

 ش.قمٚمٞمٝمؿ سمّماليت هلؿ ُمٜمقره٤م وضمؾ قمز اهلل وإن أهٚمٝم٤م،

ط   إًمٜمٌل ُمع ظمرضمٜم٤م: »ىم٤مل - زيد ُمـ أيمؼم ويم٤من - صم٤مسم٧م سمـ يزيد قمـ - 1

 سمٜمل ُمقٓة» ومالٟم٦م: وم٘م٤مًمقا ش قمٜمف وم٠ًمل ضمديد، سم٘مؼم هق وم٢مذا  اًمٌ٘مٞمع ورد ومٚمام[ يقم ذات]

، ُم٤مشم٧م: ]ىم٤مًمقا  ؟شهب٤م آذٟمتٛمقين أٓ: »وىم٤مل ومٕمرومٝم٤م: ىم٤مل ،شومالن  ىم٤مئال يمٜم٧م[ و فمٝمرا

، ومال: »ىم٤مل ٟم١مذيؽ، أن ومٙمرهٜم٤م ص٤مئام  ُم٤ميمٜم٧م ُمٞم٧م ُمٜمٙمؿ ُم٤مت ُم٤م أقمرومـ، ٓ شمٗمٕمٚمقا

 ظمٚمٗمف ومّمٗمٗمٜم٤م اًم٘مؼم، آيت صمؿ ،شرمحف قمٚمٞمف صاليت وم٢من سمف، اذٟمتٛمقيت إٓ أفمٝمريمؿ سملم

 ش.أرسمٕم٤م قمٚمٞمف ومٙمؼم

 ُمرى يٕمقد يم٤من ،ط اهلل رؾمقل أن: ط اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض قمـ - 1

 اُمرأة وأن همػمه، قمٚمٞمٝمؿ يّمكم وٓ ضمٜم٤مئزهؿ ويتٌع: ووٕمٗم٤مئٝمؿ اعمًٚمٛملم ُم٤ًميملم

 طميه٤م ُمـ قمٜمٝم٤م ؾم٠ملط   اهلل رؾمقل ومٙم٤من ؾم٘مٛمٝم٤م، ـم٤مل اًمٕمقازم أهؾ ُمـ ُمًٙمٞمٜم٦م

 شمٚمؽ ومتقومٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م، ومٞمّمكم طمدث هب٤م طمدث إن يدومٜمقه٤م ٓ أن وأُمرهؿ ضمػماهن٤م ُمـ

ة  رؾمقل ُمًجد قمٜمد اجلٜم٤مئز ُمقوع: ىم٤مل أو اجلٜم٤مئز ُمع هب٤م وم٠متقا  واطمتٛمٚمقه٤م ًمٞمال اعمرأ
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 صالة سمٕمد ٟم٤مم ىمد ومقضمدوه أُمرهؿ يمامط   اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمّمكم (1)ط اهلل

 اٟمٓمٚم٘مقا  صمؿ. قمٚمٞمٝم٤م ومّمٚمقا  ٟمقُمف ُمـط   اهلل رؾمقل (1)ُّيجدوا أن ومٙمرهقا  اًمٕمِم٤مء

 ظمؼمه٤م، وم٠مظمؼموه ضمػماهن٤م، ُمـ طميه ُمـ قمٜمٝم٤م ؾم٠ملط   اهلل رؾمقل أصٌح ومٚمام هب٤م،

 ومٕمٚمتؿ؟ ومل: ط اهلل رؾمقل هلؿ وم٘م٤مل هل٤مط   اهلل رؾمقل ُّيجدوا ان يمرهقا  وأهنؿ

،    اهلل رؾمقل وراء ومّمٗمقا  ىمؼمه٤م قمغم ىم٤مُمقا  طمتكط   اهلل رؾمقل ُمع وم٤مٟمٓمٚم٘مقا  اٟمٓمٚم٘مقا

 يمام أرسمٕم٤م ويمؼمط   اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م ومّمغم اجلٜم٤مزة قمغم ًمٚمّمالة يّمػ يمام ط 

 . اجلٜم٤مئز قمغم يٙمؼم

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ؾقفو فقس بؾد يف موت مـ): جتى وٓ ظؾقفؿ افصالة ُتؼع ممـ

 (احلورض صالة ظؾقف يصذ مـ

 يّمكم ومٝمذا احل٤مض، صالة قمٚمٞمف، يّمكم ُمـ ومٞمٝم٤م ًمٞمس سمٚمد ذم ُم٤مت ُمـ :افسوبع

 رواه٤م وىمد اًمٜمج٤مر قمغمط   اًمٜمٌل ًمّمالة اًمٖم٤مئ٥م، صالة اعمًٚمٛملم ُمـ ـم٤مئٗم٦م قمٚمٞمف

 ذم ؾم٘متٝم٤م صمؿ ومٞمٝم٤م، أطم٤مديثٝمؿ مجٕم٧م وىمد سمٕمض، قمغم سمٕمْمٝمؿ يزيد أصح٤مسمف ُمـ مج٤مقم٦م

 ٟمٕمكط   اهلل رؾمقل إن: »هريرة أيب حلدي٨م واًمًٞم٤مق. ًمٚمٗم٤مئدة شم٘مري٤ٌم واطمد ؾمٞم٤مق

 ُم٤مت اًمذي اًمٞمقم ذم[ احلٌِم٦م ص٤مطم٥م[ ]أصحٛمف] اًمٜمج٤مر[ سم٤معمديٜم٦م وهق] ًمٚمٜم٤مس

 سمٖمػم] ص٤مًمح هلل قمٌد اًمٞمقم ُم٤مت: »رواي٦م وذمش ُم٤مت ىمد ًمٙمؿ أظم٤م إن: »ىم٤مل: ]ومٞمف

 اؾمتٖمٗمروا: وىم٤مل[ ]اًمٜمج٤مر ىم٤مل هق؟ ُمـ: ىم٤مًمقا ] ،[قمٚمٞمف ومّمٚمقا  وم٘مقُمقا [ ]أروٙمؿ

[ ظمٚمٗمف ومّمٗمقا  شم٘مدم صمؿ] اًمٌ٘مٞمع: رواي٦م وذم اعمّمغم إمم هبؿ ومخرج: ىم٤مل ،[ٕظمٞمٙمؿ

 قمغم يّمغم يمام قمٚمٞمف وصٚمٞمٜم٤م اعمٞم٧م قمغم يّمػ يمام ظمٚمٗمف ومّمٗمٗمٜم٤م: ىم٤مل] ،[صٗملم]

 ويمؼم ،[قمٚمٞمف وصغم وم٠مُمٜم٤م: ىم٤مل[ ]يديف سملم ُمقوققم٦م إٓ اجلٜم٤مزة َت٥ًم وُم٤م[ ]اعمٞم٧م

                                                           

 سمج٤مٟم٥م اجلٜمقب إزم اًمِمامل ُمـ ُمـ اعمًجد ـمقل ُمع اعمٛمتدة آرض اًمٞمقم وهق اًمٜمٌقي، اعمًجد ذىمل هق (1)

 [.ُمٜمف. ]اًمٜم٤ًمء سم٤مب

 [.ُمٜمف. ]آوداد ُمـ وهق يقىمْمقا  أي (1)



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة

 

111 

 ش.شمٙمٌػمات أرسمع قمٚمٞمف

 يم٤من أصحٛم٦م اًمٜمج٤مر أن قمغم ٓختٗمك وضمقه ُمـ دًمٞمؾ إطم٤مدي٨م هذه ذم: ىمٚم٧م

 أبق وم٘م٤مل ،ط سمٜمٌقشمف سمتّمدي٘مف قمٜمف اًمٍميح اًمٜمص ضم٤مء أنف ذًمؽ وي١ميد ُمًٚماًم،

 أرض إمم ٟمٜمٓمٚمؼ أنط   اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م: »قمٜمف اهلل ريض إؿمٕمري ُمقؾمك

 اًمذي وأنف اهلل، رؾمقل أنف أؿمٝمد: اًمٜمج٤مر وىم٤مل - وومٞمٝم٤م اًم٘مّم٦م ومذيمر - اًمٜمج٤مر

 ش.ٟمٕمٚمٞمف أمحؾ طمتك ٕتٞمتف اعمٚمؽ ُمـ ومٞمف أن٤م ُم٤م وًمقٓ ُمريؿ، سمـ قمٞمًك سمف سمنم

 يتحٛمؾ ٓ اًمذي هق» اًمٖم٤مئ٥م قمغم اًمّمالة ُمـ ذيمرٟم٤مه اًمذي هذا أن واقمٚمؿ

 ُمـ ظمالص٦م وإًمٞمؽ اعمذاه٥م، حم٘م٘مل ُمـ صُمٚم٦َّم اظمتٞم٤مرة إمم ؾمٌ٘مٜم٤م وهلذا همػمه، احلدي٨م

 وملش: 116 ،111/ 1ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم ىم٤مل اًمّمدد، هذا ذم اهلل رمح٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم

 ظمٚمؼ ُم٤مت وم٘مد هم٤مئ٥م، ُمٞم٧م يمؾ قمغم اًمّمالة وؾمٜمتف قمٚمٞمف اهلل صغم هديف ُمـ يٙمـ

 اًمٜمج٤مر قمغم صغم أنف قمٜمف وصح قمٚمٞمٝمؿ، يّمؾ ومٚمؿ هُمٞم٥َّم، وهؿ اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم

 :ـمرق صمالصم٦م قمغم ذًمؽ ذم وم٤مظمتٚمػ اعمٞم٧م، قمغم صالشمف

 اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهذا هم٤مئ٥م يمؾ قمغم اًمّمالة ًمألُم٦م وؾمٜم٦م شمنميع هذا أن - 1

 .وأمحد

 .ًمٖمػمه ذًمؽ وًمٞمس سمف، ظم٤مص هذا: وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل - 1

 يّمؾ مل سمٌٚمد ُم٤مت إن اًمٖم٤مئ٥م أن اًمّمقاب: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل - 1

 سملم ُم٤مت ٕنف اًمٜمج٤مر قمغمط   اًمٜمٌل صغم يمام اًمٖم٤مئ٥م، صالة قمٚمٞمف صكم ومٞمف، قمٚمٞمف

 ٓن اًمٖم٤مئ٥م، صالة قمٚمٞمف يّمؾ مل ُم٤مت طمٞم٨م قمٚمٞمف صكم وإن قمٚمٞمف يّمؾ ومل اًمٙمٗم٤مر،

 وومٕمٚمف وشمريمف اًمٖم٤مئ٥م قمغم صغمط   واًمٜمٌل قمٚمٞمف، اعمًٚمٛملم سمّمالة ؾم٘مط اًمٗمرض

 .ؾمٜم٦م وشمريمف

 .أقمٚمؿ واهلل ُمقوع ًمف وهذا

 .اًمتٗمّمٞمؾ هذا وأصحٝم٤م أمحد، ُمذه٥م ذم صمالصم٦م وإىمقال

ش اًمًٜمـ ُمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سمٕمض هذا واظمت٤مر: ىمٚم٧م 
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 .ٟمٌقشمف قمغم وصدىمفط   اهلل سمرؾمقل آُمـ ىمد ُمًٚمؿ رضمؾ اًمٜمج٤مر: ىمٚم٧م: ٟمّمف ُم٤م

: قمٚمٞمف يّمٚمقا  أن اعمًٚمٛملم قمغم وضم٥م ُم٤مت إذا واعمًٚمؿ إيامٟمف يٙمتؿ يم٤من أنف إٓ»

 اًمّمالة ذم سمح٘مف ي٘مقم ُمـ سمحيشمف يٙمـ ومل اًمٙمٗمر، أهؾ، فمٝمراين سملم يم٤من أنف إٓ

 ش.سمف اًمٜم٤مس وأطمؼ ووًمٞمف ٟمٌٞمف هق إذ ذًمؽ، يٗمٕمؾ أنط   اهلل رؾمقل ومٚمزم قمٚمٞمف،

 .اًمٖمٞم٥م سمٔم٤مهر قمٚمٞمف اًمّمالة إمم دقم٤مه اًمذي اًم٥ًٌم هق - أقمٚمؿ واهلل - ومٝمذا

 وم٤مٟمف قمٚمٞمف، اًمّمالة ذم طم٘مف ىم٣م وىمد اًمٌٚمدان، ُمـ سمٌٚمد اعمًٚمؿ ُم٤مت إذا هذا ومٕمغم

 ُم٤مٟمع أو ًمٕم٤مئؼ قمٚمٞمف يّمؾ مل أنف قمٚمؿ وم٢من قمٜمف، هم٤مئ٤ٌم آظمر سمٚمد ذم يم٤من ُمـ قمٚمٞمف يّمكم ٓ

 .اعم٤ًموم٦م ًمٌٕمد ذًمؽ يؽمك وٓ قمٚمٞمف يّمغم أن اًمًٜم٦م يم٤من قمذر

 ضمٝم٦م همػم ذم يم٤من إن اعمٞم٧م سمٚمد إمم يتقضمٝمقا  ومل اًم٘مٌٚم٦م، اؾمت٘مٌٚمقا  قمٚمٞمف صٚمقا  وم٢مذا

 .اًم٘مٌٚم٦م

  اًمٜمٌل أن وزقمٛمقا  اًمٖم٤مئ٥م، اعمٞم٧م قمغم اًمّمالة يمراه٦م إمم اًمٕمٚمامء سمٕمض ذه٥م وىمد

 ذم روي ح٤م ًمٚمٜمج٤مر، اعمِم٤مهد طمٙمؿ ذم يم٤من إذ اًمٗمٕمؾ، هبذا خمّمقص٤مً  يم٤منط 

 وهذا (1)شُمٙم٤مٟمف يٌٍم يم٤من طمتك إرض، أقمالم ًمف ؾمقي٧م ىمد أنف» إظم٤ٌمر سمٕمض

 ُمت٤مسمٕمتف قمٚمٞمٜم٤م يم٤من اًمنميٕم٦م، أومٕم٤مل ُمـ ؿمٞمئ٤م ومٕمؾ إذاط   اهلل رؾمقل ٕن وم٤مؾمد شم٠مويؾ

 .سمدًمٞمؾ إٓ يٕمٚمؿ ٓ واًمتخّمٞمص سمف، وآيت٤ًمء

 ومٕمٚمؿ ُمٕمف، ومّمٚمقا  هبؿ، ومّمػ اعمّمغم إمم سم٤مًمٜم٤مس ظمرجط   أنف ذًمؽ يٌلم ومم٤م

 .أقمٚمؿ واهلل وم٤مؾمد، اًمت٠مويؾ هذا أن

 ُمذه٥م وهق» اخلٓم٤ميب إًمٞمف ذه٥م ُم٤م -أجْم٤م ؿم٤مومٕمل هق - اًمروي٤مين اؾمتحًـ وىمد

 اعمًٚمؿ قمغم اًمّمالة ذم سم٤مب: »سم٘مقًمف  ؾمٜمٜمف ذم ًمٚمحدي٨م شمرضمؿ وم٢مٟمف أجْم٤م داود أيب

 ص٤مًمح اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ اًمٕمالُم٦م اعمت٠مظمريـ ُمـ ذًمؽ واظمت٤مرش: اًمنمك سمالد ذم يٛمقت

                                                           

 ـمل ذم زيدل سمـ اًمٕمالء طمدي٨م ذيمر صمؿ! اخلٞم٤مٓت ُمـ اخلؼم هذا أنش 111/ 1» شاعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وذيمر (1)

 ُمٜمٝمؿ احل٤مومظ وٕمٗم٦م وٕمٞمػ طمدي٨م أنف وىم٤مل شمٌقك ذم ُمٕم٤موي٦م قمغم ومّمغم ذه٥م طمتك ،ط ًمٚمٜمٌل إرض

 [.ُمٜمف. ]واًمٌٞمٝم٘مل اًمٌخ٤مري
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 سمٕمض ذم وىمٕم٧م اًمٜمل سم٤مًمزي٤مدة ًمذًمؽ واؾمتدلش 11/ 1ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم يمام اعم٘مٌكم

 قمغم وؾمٜمده٤مش قمٚمٞمف ومّمٚمقا  وم٘مقُم٤م أروٙمؿ، سمٖمػم ُم٤مت ىمد أظم٤ميمؿ إن: »احلدي٨م ـمرق

 .اًمِمٞمخلم ذط

 اًمراؿمدون اخلٚمٗم٤مء ُم٤مت ح٤م أنف هم٤مئ٥م يمؾ قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م قمدم ي١ميد ومم٤م

شمر ومٕمٚمقا  وًمق. اًمٖم٤مئ٥م صالة قمٚمٞمٝمؿ اعمًٚمٛملم ُمـ أطمد يّمؾ مل وهمػمهؿ  اًمٜم٘مؾ ًمتقا

 .قمٜمٝمؿ سمذًمؽ

 إذا ٓؾمٞمام هم٤مئ٥م يمؾ قمغم اًمّمالة ُمـ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم قمٚمٞمف سمام هذا وم٘م٤مسمؾ

 ظمدُم٦م أو سمّمالح يٕمرف وٓ وم٘مط اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وًمق وصٞم٧م، ذيمر ًمف يم٤من

 احل٩م ُمقؾمؿ ذم اعم١مًمٗم٦م أٓف قمٚمٞمف وصغم اعمٙمك احلرم ذم ُم٤مت يم٤من وًمق» ًمالؾمالم

 ٓ اًمتل اًمٌدع ُمـ أهن٤م ي٘مٞمٜم٤م شمٕمٚمؿ اًمّمالة هذه سمٛمثؾ ذيمرٟم٤م ُم٤م ىم٤مسمؾ احل٤مض، صالة

 . قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمًٚمػ وُمذه٥مط   سمًٜمٜمف قم٤ممل ومٞمٝم٤م يٛمؽمي

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افغول وظذ ديـ ظؾقف مـ ظذ افصالة ترك

 [:اإلموم ؿول]

 واًمًٜمـ اًمٌخ٤مري ذم صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م اعمٞم٧م قمـ اًمديـ وامن ذم أن واقمٚمؿ

 . اًمٖم٤مل وقمغم ديـ قمٚمٞمف ُمـ قمغم اًمّمالة شمرك ذم ويمذًمؽ وهمػمه٤م

 (189/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وادـوؾؼغ افؽػور ظذ وافسحؿ وآشتغػور افصالة حرمي

 شم٤ٌمرك اهلل ًم٘مقل (1)واعمٜم٤موم٘ملم اًمٙمٗم٤مر قمغم واًمؽمطمؿ وآؾمتٖمٗم٤مر اًمّمالة وَترم -
                                                           

 سمٕمض ذم اًمٖمٛمز ُمـ يمالُمٝمؿ ُمـ يؽمؿمح سمام يمٗمرهؿ يتٌلم وإٟمام آؾمالم، وئمٝمرون اًمٙمٗمر يٌٓمٜمقن اًمذيـ هؿ (1)

 ذم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم أؿم٤مر وىمد! واًمذوق ًمٚمٕم٘مؾ خم٤مًمٗم٦م أهن٤م وزقمٛمٝمؿ وأؾمتٝمج٤مهن٤م، اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم

= 
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َٓ ﴿: وشمٕم٤ممم َٓ  َأبًَدا َُم٤مَت  ُِمٜمُْٝمؿْ  َأطَمدٍ  قَمغَم  شُمَّمؾِّ  َو هِ  قَمغَم  شَمُ٘مؿْ  َو ُؿْ  ىَمؼْمِ   يَمَٗمُروا إهِنَّ
ِ
 سم٤ِمّللَّ

 [81: اًمتقسم٦م] ﴾وَم٤مؾِمُ٘مقنَ  َوُهؿْ  َوَُم٤مشُمقا  َوَرؾُمقًمِفِ 

 :ىم٤مل ًمف واًمًٞم٤مق وأبقه قمٛمر سمـ اهلل قمٌد روى ُم٤م أي٦م ٟمزول وؾم٥ٌم

 ومٚمام قمٚمٞمف، ًمٞمّمغمط   اهلل رؾمقل ًمف دقمك ؾمٚمقل سمـ أيب سمـ اهلل قمٌد ُم٤مت ح٤م»

: وم٘مٚم٧م[ سمثقسمف وم٠مظمذت] ،[صدره ذم ىمٛم٧م طمتك] إًمٞمف وصم٧ٌمط   اهلل رؾمقل ىم٤مم

 أقمدد ؟!ويمذا ويمذا يمذا يقم ىم٤مل وىمد ُأيب اسمـ[ اهلل قمدو] قمغم أتّمكم اهلل ي٤مرؾمقل

 َٓ  َأوْ  هَلُؿْ  اؾْمتَْٖمِٗمرْ ﴿:[ وم٘م٤مل اعمٜم٤موم٘ملم قمغم شمّمكم أن اهلل هن٤مك ىمد - أخٞمس] (1)ىمقًمف قمٚمٞمف

تَْٖمِٗمرْ  ًْ تَْٖمِٗمرْ  إِنْ  هَلُؿْ  شَم ًْ ةً  ؾَمٌِْٕملمَ  هَلُؿْ  شَم ـْ  َُمرَّ ُ  َيْٖمِٗمرَ  وَمَٚم  ومتًٌؿ[[ 81: اًمتقسم٦م] ﴾.. هَلُؿْ  اّللَّ

 ظمػمت إين: »ىم٤مل قمٚمٞمف أيمثرت ومٚمامش! قمٛمر ي٤م قمٜمل أظمر: »وىم٤ملط   اهلل رؾمقل

تَْٖمِٗمرْ  َٓ  َأوْ  هَلُؿْ  اؾْمتَْٖمِٗمرْ ﴿: زم ىمٞمؾ ىمد] ،شوم٤مظمؽمت ًْ تَْٖمِٗمرْ  إِنْ  هَلُؿْ  شَم ًْ ةً  ؾَمٌِْٕملمَ  هَلُؿْ  شَم  َُمرَّ

ـْ  ُ  َيْٖمِٗمرَ  وَمَٚم  ًمف همٗمر اًمًٌٕملم قمغم زدت إن أين أقمٚمؿ ًمق[ش 81: اًمتقسم٦م] ﴾.. هَلُؿْ  اّللَّ

 وصٚمٞمٜم٤م] (1)ط اهلل، رؾمقل قمٚمٞمف ومّمغم: ىم٤مل (1)[ُمٜم٤مومؼ إٟمف: ىم٤مل] قمٚمٞمٝم٤م، ًمزدت

                                                           

 سمًٞمامهؿ ومٚمٕمرومتٝمؿ ٕريٜم٤ميمٝمؿ ٟمِم٤مء وًمق. أوٖم٤مهنؿ اهلل خيرج ًمـ أن ُمرض ىمٚمقهبؿ ذم اًمذيـ طم٥ًم أم: »ىمقًمف

 واهلل احل٤مض، قمٍمٟم٤م ذم يمثػم اعمٜم٤موم٘ملم ه١مٓء وأُمث٤مل ،شأقمامًمٙمؿ يٕمٚمؿ واهلل اًم٘مقل، حلـ ذم وًمتٕمرومٜمٝمؿ

 [.ُمٜمف. ]اعمًتٕم٤من

 ُمٜمٝم٤م آقمز ًمٞمخرضمـ» وىمقًمفش يٜمٗمْمقا  طمتك اهلل مم رؾمقل قمٜمد ُمـ قمغم شمٜمٗم٘مقا  وٓ: »ىمقًمف ُمثؾ إمم سمذًمؽ يِمػم (1)

 [.ُمٜمف. ]شآذل

 ش:171/ 8» ش اًم٤ٌمري ومتح » ذم اهلل رمحف طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل (1)

ًمف، ُمـ يٓمٚمع ُم٤م قمغم ضمري٤م ُمٜم٤مومؼ أنف قمٛمر ضمزم إٟمام» : سم٘مقًمف وصكم: سم٘مقًمفط   اًمٜمٌل ي٠مظمذ مل وإٟمام أطمقا

 اًمذي وًمده إيمرام ُمـ ومٞمف وح٤م احلٙمؿ، ًمٔم٤مهر واؾمتّمح٤مسم٤م اإلؾمالم، طمٙمؿ فم٤مهر قمكم ًمف إضمراء قمٚمٞمف وصكم

 أذى قمغم يّمؼم إُمر أولط   اًمٜمٌل ويم٤من اعمٗمًدة، ودومع ًم٘مقُمف إؾمتئالف وُمّمٚمح٦م صالطمٞمتف َت٘م٘م٧م

 يم٤من وًمق آؾمالم ئمٝمر قمٛمـ وقمٗمقه صٗمحف وم٤مؾمتٛمر عمنميملم، سم٘مت٤مل أُمر صمؿ ويّمٗمح، ويٕمٗمق اعمنميملم

 حمٛمدا أن اًمٜم٤مس يتحدث ٓ»: ىم٤مل وًمذًمؽ قمٜمف، اًمتٜمٗمػم وقمدم آؾمتئالف عمّمٚمح٦م ذًمؽ ظمالف قمؾ سم٤مـمٜمف

، اًمٙمٗمر أهؾ وىمؾ آؾمالم، ذم اعمنميمقن ودظمؾ اًمٗمتح، طمّمؾ ومٚمام شأصح٤مسمف ي٘متؾ  سمٛمج٤مهرة أُمر وذًمقا

 قمغم اًمّمالة قمـ اًمٍميح اًمٜمٝمل ٟمزول ىمٌؾ ذًمؽ يم٤من وىمد وٓؾمٞمام احلؼ، مِّ ُر طمٙمؿ قمغم ومحٚمٝمؿ اعمٜم٤موم٘ملم

 اهلل سمحٛمد اًم٘مّم٦م هذه ذم وىمع قمام آؿمٙم٤مل يٜمدومع اًمت٘مرير وهبذا سمٛمج٤مهرهتؿ ومٞمف، أُمر مم٤م ذًمؽ وهمػم اعمٜم٤موم٘ملم

 [.ُمٜمفش. ]شمٕم٤ممم

 [.ُمٜمف] . ىمٛمٞمّمف وأخًٌف ،ط سم٠مُمره ُمٜمٝم٤م وأظمرج طمٗمرشمف ذم أدظمؾ سمٕمدُم٤م قمٚمٞمف صغم وإٟمام: ىمٚم٧م  (1)
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 إٓ يٛمٙم٨م ومٚمؿ اٟمٍمف صمؿ ،[ُمٜمف ومرغ طمتك ىمؼمه قمغم وم٘م٤مم ُمٕمفط   وُمِمك] ،[ُمٕمف

َٓ ﴿: سمراءة ُمـ أيت٤من ٟمزًم٧م طمتك يًػما  َٓ  َأبًَدا َُم٤مَت  ُِمٜمُْٝمؿْ  َأطَمدٍ  قَمغَم  شُمَّمؾِّ  َو  قَمغَم  شَمُ٘مؿْ  َو

هِ  ُؿْ  ىَمؼْمِ   يَمَٗمُروا إهِنَّ
ِ
 صغم ومام: »ىم٤مل] ،[81: اًمتقسم٦م] ﴾وَم٤مؾِمُ٘مقنَ  َوُهؿْ  َوَُم٤مشُمقا  َوَرؾُمقًمِفِ  سم٤ِمّللَّ

 ومٕمج٧ٌم: - ىم٤مل ،شاهلل ىمٌْمف طمتك ىمؼمه قمغم ىم٤مم وٓ ُمٜم٤مومؼ قمغم سمٕمدهط   اهلل رؾمقل

 .أقمٚمؿ ورؾمقًمف واهلل[ يقُمئذط   اهلل رؾمقل قمغم ضمرأيت ُمـ ُمـ سمٕمد

 ضم٤مءه اًمقوم٤مة ـم٤مًم٥م أب٤م طميت ح٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض طمزن سمـ اعمًٞم٥م وقمـ

 اهلل رؾمقل وم٘م٤ملش واعمٖمػمة أُمٞم٦م، أيب اسمـ اهلل وقمٌد ضمٝمؾ، أب٤م قمٜمده ومقضمد اهلل رؾمقل

 ش.يدا قمٜمدي وأطمًٜمٝمؿ طم٘م٤م، قمكم اًمٜم٤مس أقمٔمؿ إٟمؽ قمؿ ي٤م: »ط

 قمٜمد هب٤م ًمؽ أؿمٝمد يمٚمٛم٦م اهلل، إٓ إهل ٓ] ف واًمدي، ُمـ طم٘م٤م قمكم أقمٔمؿ وٕن٧م

 ومٚمؿ اعمٓمٚم٥م قمٌد ُمٚم٦م قمـ أترهم٥م ـم٤مًم٥م أب٤م ي٤م: أُمٞم٦م سمـ اهلل وقمٌد ضمٝمؾ أبق وم٘م٤مل اهلل،

 َأبُق ىَم٤مَل  طَمتَّك اعم٘م٤مًم٦م، شمٚمؽ ًمف (1)[ان] ويٕمٞمد قمٚمٞمف يٕمروٝم٤مط   اهلل رؾمقل يزل

َٛمُٝمؿْ  َُم٤م آظِمرَ  ـَم٤مًم٥ٍِم  ٦مِ  قَمغَم  ُهقَ : يَمٚمَّ ٌْدِ  ُِمٚمَّ َّٓ  إهَِلَ  َٓ : َيُ٘مقَل  َأنْ  َوَأبَك اعْمُٓمَّٚم٥ِِم، قَم  (1)اهللُ  إِ

 هب٤م ٕىمررت - اجلزع ذًمؽ قمغم محٚمف ُم٤م إن: ي٘مقًمقن - ىمريش شمٕمػمين أن ًمقٓ: ىم٤مل]

 وم٠مظمذش »قمٜمؽ أنف مل ُم٤م ًمؽ ٕؾمتٖمٗمرن واهلل أُم٤م: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل! »قمٞمٜمؽ

 َُم٤م﴿: وضمؾ قمز اهلل وم٠منزل ُمنميمقن، وهؿ ُم٤مشمقا  اًمذيـ عمقشم٤مهؿ يًتٖمٗمرون اعمًٚمٛمقن

ِلِّ  يَم٤منَ  ـَ  ًمِٚمٜمٌَّ ِذي تَْٖمِٗمُروا َأنْ  آَُمٜمُقا  َواًمَّ ًْ يملِمَ  َي ـْ  ىُمْرسَمك ُأوزِم  يَم٤مُٟمقا  َوًَمقْ  ًمِْٚمُٛمنْمِ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  شَمٌلَمَّ

ُؿْ  هَلُؿْ   رؾمقل وم٘م٤مل ـم٤مًم٥م، أيب ذم اهلل وأنزل ،[111: اًمتقسم٦م] ﴾اجْلَِحٞمؿِ  َأْصَح٤مُب  َأهنَّ

ـْ  هَتِْدي َٓ  إِٟمََّؽ ﴿: ط اهلل ٧ٌٌََْم  َُم َـّ  َأطْم َ  َوًَمِٙم ـْ  َُّيِْدي اّللَّ  َأقْمَٚمؿُ  َوُهقَ  َيَِم٤مءُ  َُم

ـَ  / 8 - 111/ 7 - 171/ 1» اًمٌخ٤مري أظمرضمف[!! 16: اًم٘مّمص] ﴾سم٤ِمعْمُْٝمَتِدي

 ضمرير واسمـش 111/ 1» وأمحدش 186/ 1» واًمٜم٤ًمئل وُمًٚمؿش 111 ،111 ،171

 إصقل سمٕمض ذم ًمف اًمث٤مٟمٞم٦م واًمزي٤مدة ُمًٚمؿ، ويمذا ًمف واًمًٞم٤مقش 17/ 11» شمٗمًػمه ذم

                                                           

 .[ُمٜمف.]أُمٞم٦م أبك واسمـ ضمٝمؾ أبق أي (1)

ز سمٞمٜمٝمام شمٕم٤مرض وٓ ىمٌٚمف، اًمذي احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًم٥ًٌم همػم أي٦م ٟمزول ؾم٥ٌم أن احلدي٨م هذا ذم (1)  جلقا

 ش.111/ 8» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ هذا أجد وىمد آي٦م، همػم ذم ذًمؽ وىمع يمام اًمٜمزول ؾم٥ٌم شمٕمدد



 يمت٤مب اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 .سمٛمٕمٜم٤مه٤م وهمػمه اًمٌخ٤مري رواي٦م هل٤م ويِمٝمد اًم٘مرـمٌل قمـ احل٤مومظ ذيمره يمام

/ 1» واًمؽمُمذي ُمًٚمؿ قمٜمد سم٤مظمتّم٤مر هريرة أيب طمدي٨م ُمـ اًم٘مّم٦م ووردت

 وصححفش 116 و 111/ 1» واحل٤ميمؿ اًمث٤مًمث٦م، اًمزي٤مدة وقمٜمدمه٤م وطمًٜمف،ش 119

 سمـ ؾمٕمٞمد طمدي٨م ُمـ أجْم٤م ضمرير اسمـ قمٜمد وهل إومم، اًمزي٤مدة وًمف اًمذهٌل، وواوم٘مف

 اعمًٞم٥م قمـ احلدي٨م روى اًمذي هق ٕنف اعمقصقل، طمٙمؿ ذم وًمٙمٜمف ُمرؾمال، اعمًٞم٥م

 .واًمده وهق طمزن اسمـ

 .ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ أجْم٤م ووردت

 .اًمذهٌل وواوم٘مف وصححف أجْم٤م احل٤ميمؿ أظمرضمف

 سمـ قمٛمرو وقمـ جم٤مهد قمـ ُمرؾمال ضمرير اسمـ قمٜمد وهل اًمراسمٕم٦م اًمزي٤مدة وومٞمف

 .ديٜم٤مر

 ُمنميم٤من، ومه٤م ٕبقيف يًتٖمٗمر رضمال ؾمٛمٕم٧م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل رى قمكم وقمـ

 وهق إسمراهٞمؿ اؾمتٖمٗمر ىمد أخٞمس: ]وم٘م٤مل ؟!ُمنميم٤من ومه٤م ٕبقسمؽ شمًتٖمٗمر: وم٘مٚم٧م

ِلِّ  يَم٤منَ  َُم٤م﴿: ومٜمزًم٧م ؟!ط ًمٚمٜمٌل ذًمؽ ومذيمرت: ىم٤مل ُمنمك؟ ـَ  ًمِٚمٜمٌَّ ِذي  َأنْ  آَُمٜمُقا  َواًمَّ

تَْٖمِٗمُروا ًْ يملِمَ  َي ـْ  ىُمْرسَمك ُأوزِم  يَم٤مُٟمقا  َوًَمقْ  ًمِْٚمُٛمنْمِ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم ُؿْ  هَلُؿْ  شَمٌلَمَّ  اجْلَِحٞمؿِ  َأْصَح٤مُب  َأهنَّ

ِهٞمؿَ  اؾْمتِْٖمَٗم٤مرُ  يَم٤منَ  َوَُم٤مش 111» َبِٞمفِ   إسِْمَرا ِٕ  َّٓ ـْ  إِ َ  وَمَٚمامَّ  إِي٤َّمهُ  َوقَمَدَه٤م َُمْققِمَدةٍ  قَم  َأنَّفُ  ًَمفُ  شَمٌلَمَّ

  ُدو  قمَ 
ِ
َّ
ِ
ِهٞمؿَ  إِنَّ  ُِمٜمْفُ  شَمؼَمَّأَ  ّلل اهٌ  إسِْمَرا َوَّ  [. 111 ،111: اًمتقسم٦م] ﴾طَمٚمِٞمؿٌ  َٕ

: قمٜمف إسمراهٞمؿ ؾمقرة أواظمر ذم شمٕم٤ممم اهلل طمٙم٤مه ُم٤م هق إٟمام آؾمتٖمٗم٤مر وهذا: ىمٚم٧م 

 هذا أن اعمٗمنون ذيمر وىمد ،شاحل٤ًمب ي٘مقم يقم وًمٚمٛم١مُمٜملم وًمقاًمدي زم اهمٗمر رسمٜم٤م»

 اًمتل أي٤مت ؾمٞم٤مق سمذًمؽ يِمٝمد يمام ُمٙم٦م إمم هجرشمف وسمٕمد أبٞمف ووم٤مة سمٕمد ُمٜمف اًمدقم٤مء

 آي٦م ذم اعمذيمقر اًمتٌلم يٙمقن أن ومٞمٌٜمل ذًمؽ وقمغم اعمذيمقرة، أي٦م اظمره٤م ذم وردت

 أظمرج وىمد إي٤مه شمٕم٤ممم اهلل سم٢مقمالم ذًمؽ ويم٤من أجْم٤م أبٞمف ووم٤مة سمٕمد يم٤من إٟمام آؾمتٖمٗم٤مر

 اسمـ قمـش 119/ 1ش »اًمٗمت٤موى» ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل يمام صحٞمح سمًٜمد طم٤مشمؿ أيب اسمـ

 اهلل قمدو أنف ًمف شمٌلم ُم٤مت ومٚمام ُم٤مت طمتك ٕبٞمف يًتٖمٗمر إسمراهٞمؿ زال ُم٤م: ىم٤مل قم٤ٌمس
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 ش.ًمف يًتٖمٗمر ومٚمؿ

 قمغم اًمّمالةش: »118 ،111/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

 ش .واإلمج٤مع اًم٘مرآن سمٜمص طمرام، سم٤معمٖمٗمرة ًمف واًمدقم٤مء اًمٙم٤مومر،

 قمغم واًمؽميض اًمؽمطمؿ ُمـ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم سمٕمض ظمٓم٠م شمٕمٚمؿ ذًمؽ وُمـ: ىمٚم٧م

 ؾمٛمٕم٧م وًم٘مد واعمجالت، اجلرائد أصح٤مب سمٕمض ُمـ ذًمؽ ويٙمثر اًمٙمٗم٤مر سمٕمض

 هق اًمذي اًمِمٞمققملش ؾمت٤مًملم» قمغم يؽمطمؿ سم٤مًمتديـ اعمٕمرووملم اًمٕمرب رؤؾم٤مء أطمد

 إًمٞمف اعمِم٤مر اًمرئٞمس أخ٘م٤مه٤م يمٚمٛم٦م ذم وذك! اًمديـ قمغم آقمداء وأخد أؿمد ُمـ وُمذهٌف

 هذا ُمثؾ قمغم خيٗمك وم٘مد هذا ُمـ قمج٥م وٓ! سم٤مًمراديق أذيٕم٧م اعمذيمقر، ووم٤مة سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم

 ىم٤مل طمٞم٨م ذًمؽ ُمثؾ ذم ي٘مع أن آؾمالُملم اًمدقم٤مة سمٕمض ُمـ اًمٕمح٥م وًمٙمـ احلٙمؿ،

 ...ش. سمرٟم٤مردؿمق اهلل رطمؿ: »ًمف رؾم٤مًم٦م ذم

 ُمـ ُم٤مت ُمـ قمغم يّمكم يم٤من أنف اعمِم٤ميخ أطمد قمـ اًمث٘م٤مت سمٕمض وأظمؼمين

 ويٕمٌدون احل٩م وٓ اًمّمالة يرون ٓ ٕهنؿ ُمًٚمٛملم همػم أهنؿ اقمت٘م٤مده ُمع آؾمامقمٞمٚمٞم٦م

 . اعمًتٕم٤من وهق اعمِمتٙمل اهلل وم٢ممم. هلؿ وُمداهٜم٦م ٟمٗم٤مىم٤م قمٚمٞمٝمؿ يّمكم ذًمؽ وُمع! اًمٌنم

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلـوزة صالة يف اجلامظي وجقب

 :سمدًمٞمٚملم اعمٙمتقسم٦م، اًمّمٚمقات ذم دم٥م يمام اجلٜم٤مرة صالة ذم اجلامقم٦م ودم٥م -

 .قمٚمٞمٝم٤مط   اًمٜمٌل ُمداوُم٦م :إول

 .اًمٌخ٤مري أظمرضمفش.أصكم رأجتٛمقيت يمام صٚمقا : »ط ىمقًمف: أظمر

 أطمد، ي١مُمٝمؿ مل ومرادىط   اًمٜمٌل قمغم اًمّمح٤مسم٦م صالة ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم يٕمٙمر وٓ

  قمٚمٞمف وافم٥م ُم٤م ٟمؽمك أن أضمٚمٝم٤م ُمـ جيقز ومال وضمٝمٝم٤م، يدرى ٓ ظم٤مص٦م، ىمْمٞم٦م ٕهن٤م

 سمف شم٘مقم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد شمرد مل اعمذيمقرة واًم٘مْمٞم٦م ؾمٞمام ٓ اعم٤ٌمريم٦م، طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦مط 

 وسملم سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع أُمٙمـ وم٢من سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي ـمرق ُمـ روي٧م يم٤مٟم٧م وإن احلج٦م،
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 أث٧ٌم ٕنف  اعم٘مدم هق ومٝمديف وإٓ ومٌٝم٤م، اجلٜم٤مزة ذم اًمتجٛمٞمع ذمط   هديف ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م

 .وأهدى

 .أقمٚمؿ واهلل اجلامقم٦م، سمؽمك وأثٛمقا  اًمٗمرض، ؾم٘مط ومرادى قمٚمٞمٝم٤م صٚمقا  وم٢من

 ش:111/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 ًمألطم٤مدي٨م مج٤مقم٦م شمّمغم أن واًمًٜم٦م ظمالف سمال ومرادى اجلٜم٤مزة صالة دمقز»

 ش.اعمًٚمٛملم إمج٤مع ُمع ذًمؽ ذم اًمّمحٞمح ذم اعمِمٝمقرة

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ثالثي: اجلـوزة صالة يف اجلامظي اكعؼود يف ورد مو أؿؾ

: ـمٚمح٦م أيب سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ومٗمل صمالصم٦م، ومٞمٝم٤م اجلامقم٦م اٟمٕم٘م٤مد ذم ورد ُم٤م وأىمؾ

  اهلل رؾمقل وم٠مت٤مه شمقذم طملم ـمٚمح٦م أيب سمـ قمٛمػم إممط   اهلل رؾمقل دقم٤م ـمٚمح٦م أن»

 ؾمٚمٞمؿ وأم وراء ـمٚمح٦م أبق ويم٤من ،ط اهلل رؾمقل ومت٘مدم ُمٜمزهلؿ، ذم قمٚمٞمف ومّمغمط 

 ش.همػمهؿ ُمٕمٝمؿ يٙمـ ومل ـمٚمح٦م، أيب وراء

 [.116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 وأكػع فؾؿقً أؾضؾ ـون اجلؿع ـثر ـؾام

 :ط ًم٘مقًمف وأنٗمع ًمٚمٛمٞم٧م أومْمؾ يم٤من اجلٛمع يمثر ويمٚمام -

 إٓ ًمف، يِمٗمٕمقن يمٚمٝمؿ ُم٤مئ٦م يٌٚمٖمقن اعمًٚمٛملم ُمـ أُم٦م قمٚمٞمف شمّمكم ُمٞم٧م ُمـ ُم٤م»

ٕمقا   ش.ومٞمف ؿُمٗمِّ

 ش.ًمف همٗمر: »آظمر طمدي٨م وذم

 خي٤مًمط مل ُمًٚمٛملم يم٤مٟمقا  إذا ُم٤مئ٦م ُمـ أىمؾ اًمٕمدد يم٤من وًمق ًمٚمٛمٞم٧م يٖمٗمر وىمد

 ضمٜم٤مزشمف قمغم ومٞم٘مقم يٛمقت، ُمًٚمؿ رضمؾ ُم٤مُمـ: »ًم٘مقًمف اًمنمك ُمـ ؿمئ شمقطمٞمدهؿ
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 ش.ومٞمف اهلل ؿمٗمٕمٝمؿ إٓ ؿمٞمئ٤م سم٤مهلل ينميمقن ٓ رضمال، أرسمٕمقن

 [.116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 آموم وراء اجلـوزة صالة يف ادلمقمقن َيُصػ أن ويستحى

 ؾصوظدا صػقف ثالثي

قا  أن ويًتح٥م -  ذم ُروي٤م حلديثلم ومّم٤مقمدا (1)صٗمقف صمالصم٦م آُم٤مم وراء َيُّمٗمه

 :ذًمؽ

 ٟمٗمر ؾمٌٕم٦م وُمٕمف ضمٜم٤مزة قمغمط   اهلل رؾمقل صغم: »ىم٤مل أُم٤مُم٦م أيب قمـ :إول

 ش.صٗم٤م واصمٜملم صٗم٤م واصمٜملم صٗم٤م، صمالصم٦م ومجٕمؾ

 :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هٌػمة سمـ ُم٤مًمؽ قمـ :افثوين

 وذم» أوضم٥م إٓ اعمًٚمٛملم ُمـ صٗمقف صمالصم٦م قمٚمٞمف ومٞمّمكم يٛمقت ُمًٚمؿ ُمـ ُم٤م»

 ش.ًمف همٗمر إٓ: ًمٗمظ

 اجلٜم٤مزة أهؾ اؾمت٘مؾ إذا ُم٤مًمؽ ومٙم٤منش: »اًمٞمزين اهلل قمٌد سمـ ُمرصمد يٕمٜمل: »ىم٤مل

أهؿ  ش.ًمٚمحدي٨م صٗمقف صمالصم٦م ضَمزَّ

 [.117] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 خؾػف يؼػ ؾنكف دـواح ؾـرج ؽر آموم مع يقجد مل إذا

 حذاءه وفقس

 ذم اًمًٜم٦م هق يمام طمذاءه ي٘مػ ٓ وم٢مٟمف واطمد، رضمؾ همػم آُم٤مم ُمع يقضمد مل وإذا -

: وومٞمف ،ش11» اعم٠ًمخف ذم اعمت٘مدم ًمٚمحدي٨م آُم٤مم، ظمٚمػ ي٘مػ سمؾ اًمّمٚمقات ؾم٤مئر

 يٙمـ ومل ـمٚمح٦م أيب وراء ؾمٚمٞمؿ وأم وراءه ـمٚمح٦م أبق ويم٤منط   اهلل رؾمقل ومت٘مدم»

                                                           

 [.ُمٜمف. ]شٕيمثره وٓطمد رضمالن، صٗم٤م يًٛمك ُم٤م وأىمؾ» ش:17 - 1» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل (1)
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 ش.همػمهؿ ُمٕمٝمؿ

 [.118] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افقيل مـ اجلـوزة صالة يف بوٓمومي أحؼ كوئبي أو افقايل

 إين: »ىم٤مل طم٤مزم أيب حلدي٨م اًمقزم ُمـ ومٞمٝم٤م سم٤مُٓم٤مُم٦م أطمؼ ٟم٤مئٌف أو واًمقازم -

 ش.قمكم سمـ احلًـ ُم٤مت يقم ًمِم٤مهد

 -: وي٘مقل قمٜم٘مف ذم يٓمٕمـ - اًمٕم٤مص سمـ ًمًٕمٞمد ي٘مقل قمكم سمـ احلًلم ومرأج٧م

م  .ؿمئ سمٞمٜمٝمؿ ويم٤منش يقُمئذ اعمديٜم٦م قمغم أُمػم وؾمٕمٞمد»  ىمدُمتؽ ُم٤م ؾمٜم٦م أهن٤م ومٚمقٓ شَمَ٘مدَّ

 ومل اجلزم سمّمٞمٖم٦م اًم٘مّم٦م هذهش 111/ 1ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ أورد وىمد

 إمج٤مقم٤م ًمٙمؿ ٟمدع مل: ىمٚمٜم٤م»  وم٘م٤مل؟ احلٙمؿ ُمـ قمٚمٞمف دًم٧م سمام ي٠مظمذ مل أنف ُمع يْمٕمٗمٝم٤م

 اًم٘مرآن وذم واًمًٜم٦م، اًم٘مرآن إمم اًمرد وضم٥م آُم٦م شمٜم٤مزع إذا وًمٙمـ هبذا، ومتٕم٤مروقٟم٤م

 ش.أوردٟم٤م ُم٤م واًمًٜم٦م

 طمٙمؿ ذمش يمذا اًمًٜم٦م» اًمّمح٤ميب ىمقل أن يرى ٓ اهلل رمحف طمزم اسمـ ويم٠من: ىمٚم٧م

 اًمّمقاب وهق اعمرومقع، طمٙمؿ ذم ذاك أن إصقًملم ذم اعمت٘مرر ظمالف وهذا اعمرومقع،

 ش.71» اعم٠ًمخ٦م ذم هلذا سمٞم٤من زي٤مدة وؾمٞم٠ميت. اهلل ؿم٤مء إن

 َوُأوًُمق﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف ومٞمٕمٜمل» واًمًٜم٦م اًم٘مرآن ُمـ طمزم اسمـ إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م وأُم٤م

َْرطَم٤ممِ  ْٕ   يمَِت٤مِب  ذِم  سمٌَِْٕمضٍ  َأْومَم  سَمْٕمُْمُٝمؿْ  ا
ِ
 اعم٠ًمخ٦م ذم آيت احلدي٨م ذمط   وىمقًمف ،﴾اّللَّ

 إطمؼ أن قمغم طمزم اسمـ هب٤م اؾمتدل رواي٦م ذم يمامش أهٚمف ذم اًمرضمؾ ي١مُمـ وٓ» اًمت٤مًمٞم٦م

 طمدي٨م وهق ودًمٞمٚمٜم٤م سم٤مًمٕمٛمقم، اؾمتدٓل أنف خيٗمك وٓ إوًمٞم٤مء، اعمٞم٧م قمغم سم٤مًمّمالة

 ذه٥م وًمذًمؽ إصقل، ذم ُم٘مرر هق يمام ُم٘مدم وهق ظم٤مص، قمٜمف اهلل ريض احلًلم

 واًمِم٤مومٕمل اعمٜمذر واسمـ وإؾمح٤مق وأمحد وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م يم٠ميب اًمٕمٚمامء مجٝمقر ذيمرٟم٤م ُم٤م إمم

 ش.117/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم يمام اًم٘مديؿ ىمقًمف ذم

 ٓ: ُمٕمٜم٤مه ٕن ومٞمف، ٟمحـ ومٞمام ًمف قمٛمقم ٓ احلدي٨م إن: وم٘مٚم٧م اؾمتدريم٧م صمؿ
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 احلدي٨م، رواي٤مت جمٛمقع ُمـ سملّم  وهذا سمٞمتف، ذم اًمٌٞم٧م سمّم٤مطم٥م إُم٤مُم٤م أطمد يّمٚملم

 ذم اًمرضمؾ شم١مُمـ وٓ» ًمف أظمرى وذمش أهٚمف ذم اًمرضمؾ ي١مُمـ وٓ: »عمًٚمؿ رواي٦م ومٗمل

د أن أجْم٤م اًمٔم٤مهر ٓن طمزم اسمـ قمغم طمج٦م ومٝمذاش ؾمٚمٓم٤مٟمف ذم وٓ أهٚمف  اًمًٚمٓم٤من سمف اعمرا

 ُمٜمف أيمثر يم٤من وًمق همػمه قمغم ُم٘مدم أنف أجْم٤م واًمٔم٤مهر. اًمٜم٤مس أُمقر وٓي٦م إًمٞمف اًمذي

ٟم٤م  ش. 111/ 1» اًمِمقيم٤مين اٟمٔمر. ىمرآ

 [.118] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 فؽتوب أؿرؤهؿ بوإلمومي ؾوٕحؼ كوئبف، أو افقايل حيرض مل إذا

 ادعروف افستقى ظذ ثؿ اهلل،

 قمغم صمؿ اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ سم٤مُٓم٤مُم٦م وم٤مٕطمقط ٟم٤مئٌف، أو اًمقازم حيي مل وم٢من

 :ط ىمقًمف ذم ذيمره ورد اًمذي اًمؽمشمٞم٥م

: سم٤مًمًٜم٦م وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء، اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢منش اهلل ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم»

 وم٠مىمدُمٝمؿ ؾمقاء ؾمقاء اهلجرة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من هجرة وم٠مىمدُمٝمؿ ؾمقاء اًمًٜم٦م ذم يم٤مٟمقا  وم٢من

 .سم٢مذٟمف إٓ شمٙمرُمتف قمغم سمٞمتف ذم ي٘مٕمد وٓ ؾمٚمٓم٤مٟمف، ذم اًمرضمؾ ي١مُمـ ٓ ؾمٚمام،

 :ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو حلدي٨م احلٚمؿ يٌٚمغ مل همالُم٤م يم٤من وًمق إىمرأ  وي١مُمٝمؿ

: ىم٤مًمقا  يٜمٍمومقا  أن أرادوا ومٚمام ،ط اًمٜمٌل قمغم وومدواش ىمقُمف يٕمٜمل» أهنؿ»

 ُمـ أطمد يٙمـ ومٚمؿ ًمٚم٘مرآن، أظمذا أو ًمٚم٘مرآن مجٕم٤م أيمثريمؿ: ىم٤مل ي١مُمٜم٤م؟ ُمـ اهلل ي٤مرؾمقل

 .زم ؿمٛمٚم٦م وقمكمّ  همالم، وأن٤م وم٘مدُمقين مجٕم٧م، ُم٤م مجع اًم٘مقم

 ضمٜم٤مئزهؿ قمغم أصكم ويمٜم٧م إُم٤مُمٝمؿ، يمٜم٧م إٓ ضمرم ُمـ جمٛمٕم٤م ؿمٝمدت ومام: ىم٤مل

 .هذا يقُمٜم٤م إمم

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 ظؾقفو ُصع وافـسوء، افرجول مـ ظديدة جـوئز اجتؿعً إذا

 يع ممو - صغورا ـوكقا وفق - افذـقر وجعؾً واحدة، صالة

 افؼبؾي يع ممو اإلكوث وجـوئز آموم،

 واطمدة، صالة قمٚمٞمٝم٤م ُصكم واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل ُمـ قمديدة ضمٜم٤مئز اضمتٛمٕم٧م وإذا -

 اًم٘مٌٚم٦م، يكم مم٤م آٟم٤مث وضمٜم٤مئز اإلُم٤مم، يكم مم٤م - صٖم٤مرا يم٤مٟمقا  وًمق - اًمذيمقر وضمٕمٚم٧م

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم

 ومجٕمؾ مجٞمٕم٤م، ضمٜم٤مئز شمًع قمغم (1)صغم أنف: »قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ :إول

 أم ضمٜم٤مزة وووٕم٧م واطمدا صٗم٤م ومّمٗمٝمـ اًم٘مٌٚم٦م، يٚملم واًمٜم٤ًمء آُم٤مم يٚمقن اًمرضم٤مل

 وآُم٤مم مجٞمٕم٤م، ووٕم٤م زيد،: ًمف ي٘م٤مل هل٤م واسمـ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر اُمرأة قمكم سمٜم٧م يمٚمثقم

 ىمت٤مدة، وأبق ؾمٕمٞمد وأبق هريرة وأبق قم٤ٌمس اسمـ اًمٜم٤مس وذم اًمٕم٤مص، سمـ ؾمٕمٞمد يقُمئذ

 وأيب قم٤ٌمس اسمـ إمم ومٜمٔمرت ذًمؽ، وم٠منٙمرت: رضمؾ وم٘م٤ملش آُم٤مم يكم مم٤م اًمٖمالم ومقوع

 ش.اًمًٜم٦م هل: ىم٤مًمقا  هذا ُم٤م: وم٘مٚم٧م ىمت٤مدة، وأيب ؾمٕمٞمد وأيب هريرة

 ومجٕمؾ واسمٜمٝم٤م، يمٚمثقم أم ضمٜم٤مزة ؿمٝمد أنف» ٟمقومؾ سمـ احل٤مرث ُمقمم قمامر قمـ :افثوين

 وذم ذًمؽ، وم٠منٙمرت ،[قمٚمٞمٝم٤م ومّمغم وراءه، اعمرأة وووٕم٧م] آُم٤مم يغم مم٤م اًمٖمالم

 ،[ذًمؽ قمـ وم٠ًمختٝمؿ] هريرة، وأبق ىمت٤مدة وأبق اخلدري ؾمٕمٞمد وأبق قم٤ٌمس اسمـ اًم٘مقم

،  ش.اًمًٜم٦م هذه وم٘م٤مًمقا

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 يمام سمٕمده آيت احلدي٨م ذم ًمف رواي٦م ذم اًمٌٞمٝم٘مل سمذًمؽ وسح اًمًٞم٤مق، قمٚمٞمف يدل» يمام إُم٤مُم٤م يٕمٜمل: ىمٚم٧م (1)

 هق يم٤من أنف اعمراد نٕش اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمد يقُمئذ وآُم٤مم» :سمٕمد ومٞمام ىمقًمف هذا يٕم٤مرض وٓ. هٜم٤مك ؾمٜمذيمر

 .آُمػم

 سمـ ؾمٕمٞمد يم٤من آُم٤مم أن ىمقًمف وحيٛمؾ اًمٕم٤مص، سمـ ؾمٕمٞمد سم٢مذن طم٘مٞم٘م٦م هبؿ أم قمٛمر اسمـ أن حيٛمؾ» :احل٤مومظ ىم٤مل

 [.ُمٜمف. ]اًمروايتلم سملم مجٕم٤م إُمػم يٕمٜمل شاًمٕم٤مص
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 -اجتؿعً إذا – اجلـوئز مـ واحدة ـؾ ظذ يصذ أن جيقز

 صالة

  اًمٜمٌل وٕن إصؾ، ٕنف صالة، اجلٜم٤مئز ُمـ واطمدة يمؾ قمغم يّمغم أن وجيقز -

 :طمديث٤من ذًمؽ وذم أطمد، ؿمٝمداء ذم ذًمؽ ومٕمؾط 

 .وشم٘مدم اًمزسمػم، سمـ اهلل قمٌد قمـ :إول

 إمم ومٝمٞمئ سمف أُمر محزة قمغمط   اهلل رؾمقل وىمػ ح٤م: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ :افثوين

 محزة، إمم ووع سمِمٝمٞمد أيت يمٚمام اًمِمٝمداء، إًمٞمف مجع صمؿ شمًٕم٤م، قمٚمٞمف يَمؼمَّ  صمؿ اًم٘مٌٚم٦م،

 وؾمٌٕملم اصمٜملم اًمِمٝمداء وقمغم قمٚمٞمف، صغم طمتك ُمٕمف اًمِمٝمداء وقمغم قمٚمٞمف، ومّمغم

 ش.صالة

 ش.111 - 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل 

 ومجزمش اًمتتٛم٦م» ص٤مطم٥م إٓ سمّمالة، واطمد يمؾ يٗمرد أن إومْمؾ أن قمغم واشمٗم٘مقا 

 .واطمدة دومٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ يّمكم أن إومْمؾ سم٠من

 .سمف ُم٠مُمقر وهق اًمدومـ شمٕمجٞمؾ ومٞمف ٕن

 واهلل يمثػما  شم٠مظمػما  هق وًمٞمس ًمٚم٘مٌقل وأرضمك قمٛمال، أيمثر ٕنف إول، واعمذه٥م

 .أقمٚمؿ

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادسجد يف اجلـوزة ظذ افصالة جتقز

: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م اعمًجد، ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة ودمقز

 اعمًجد ذم سمجٜم٤مزشمف يٛمروا أنط   اًمٜمٌل أزواج أرؾمؾ وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد شمقذم ح٤م»

، قمٚمٞمف ومٞمّمٚملم  اجلٜم٤مئز سم٤مب ُمـ سمف أظمرج قمٚمٞمف، يّمٚملم طمجرهـ قمغم سمف ومقىمػ ومٗمٕمٚمقا

 يم٤مٟم٧م ُم٤م سمدقم٦م،، هذه: وىم٤مًمقا  ذًمؽ، قم٤مسمقا  اًمٜم٤مس أن ومٌٚمٖمٝمـ اعم٘م٤مقمد، إمم يم٤من اًمذي
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 أن إمم اًمٜم٤مس أهع ُم٤م: وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م، ذًمؽ ومٌٚمغ! اعمًجد إمم هب٤م يدظمؾ اجلٜم٤مئز

 صغم ُم٤م[ واهلل] اعمًجد، ذم سمجٜم٤مزة يٛمر أن قمٚمٞمٜم٤م قم٤مسمقا  سمف، هلؿ قمٚمؿ ُم٤مٓ يٕمٞمٌقا 

 ش.اعمًجد ضمقف ذم إٓ[ وأظمٞمف] سمٞمْم٤مء سمـ ؾمٝمٞمؾ قمغمط   اهلل رؾمقل

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 معد مؽون يف ادسجد خورج اجلـوزة ظذ افصالة إؾضؾ

 اجلـوئز ظذ فؾصالة

 اجلٜم٤مئز قمغم ًمٚمّمالة ُمٕمد ُمٙم٤من ذم اعمًجد ظم٤مرج قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة إومْمؾ ًمٙمـ -

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذمش ومٞمٝم٤م هديف قمغم اًمٖم٤مًم٥م وهق ،ط اًمٜمٌل قمٝمد قمغم إُمر يم٤من يمام

 سمرضمؾط   اًمٜمٌل إمم ضم٤مؤوا اًمٞمٝمقد أن: »قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ :إول

ة ُمٜمٝمؿ،  . (1)شاعمًجد قمٜمد اجلٜم٤مئز ُمقوع ُمـ ىمري٤ٌم ومرمج٤م، هبام وم٠مُمر زٟمٞم٤م، وإُمرأ

ط   اهلل ًمرؾمقل وووٕمٜم٤مه..  ومٖمًٚمٜم٤مه ُمٜم٤م، رضمؾ ُم٤مت: »ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ :افثوين

 ُمٕمٜم٤م ومج٤مء قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة اهلل رؾمقل آذٟم٤م صمؿ ضمؼميؾ، ُم٘م٤مم قمٜمد اجلٜم٤مئز شمقوع طمٞم٨م

 ..ش. قمٚمٞمف ومّمغم... 

 اعمًجد سمٗمٜم٤مء ضمٚمقس يمٜم٤م: »ىم٤مل ضمحش، سمـ اهلل قمٌد سمـ حمٛمد قمـ :افثوفٌ

ٟمٞمٜم٤م سملم ضم٤مًمسط   اهلل ورؾمقل اجلٜم٤مئز شمقوع طمٞم٨م ط   اهلل رؾمقل ومرومع فمٝمرا

 ..ش اًمًامء إمم سمٍمه

 ذم اًمٜمج٤مر ٟمٕمكط   اهلل رؾمقل أن: »قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ :افرابع

 ش. أرسمٕم٤م ويمؼم هبؿ ومّمػ اعمّمغم، إمم ظمرج ومٞمف، ُم٤مت اًمذي اًمٞمقم

 ذم ذيمره ؾمٌؼ يمام اعمّمغم ذم اًمّمالة ُمـ قمٚمٞمف دل سمام اًمٌخ٤مري ًمف شمرضمؿ واحلدي٨م

                                                           

 :اًمٗمتح ذم احل٤مومظ ىم٤مل (1)

ش 118 - 11» آظمر ُمقوع ذم وىم٤مل. شاعمنمق ٟم٤مطمٞم٦م ُمـط   اًمٜمٌل سمٛمًجد ٓص٘م٤م يم٤من اجلٜم٤مئز ُمّمغم إن»

 [.ُمٜمفش. ]اًمٖمرىمد سم٘مٞمع ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ وهق واجلٜم٤مئز اًمٕمٞمد قمٜمده يّمغم يم٤من اًمذي اعمٙم٤من واعمّمغم»
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 .إول احلدي٨م

 قمغم اًمّمالة أقمٜمل اًمًٜم٦م هذه ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل احل٤مومظ ُمقىمػ اًمٖمرائ٥م وُمـ: ىمٚم٧م 

 ُمع ظم٤مص٤م سم٤مسم٤مش اًمٙمؼمى اًمًٜمـ» اًمٙمٌػم يمت٤مسمف ذم هل٤م يٕم٘مد مل وم٢مٟمف اعمّمغم، ذم اجلٜم٤مزة

 ذم قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمّمالة ُمٗمردا سم٤مسم٤م  قم٘مد اٟمف ُمع رأج٧م، يمام ومٞمف اًمقاردة إطم٤مدي٨م يمثرة

 ذم اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمض ؾمٜمٜمف قمغم ضمرى صمؿ قم٤مئِم٦م، طمدي٨م إٓ ومٞمف ًمٞمس أنف ُمع اعمًجد

هتؿ ش اًمٓم٤مًمٌلم ُمٜمٝم٤مج» ذم اهلل رمحف يم٤مًمٜمقوي اعمّمغم، ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة وم٠مهمٗمٚمقا  خمتٍما

 ٟمحق ذك إمم أو٤مف أنف وًمق ،شاعمًجد ذم قمٚمٞمف اًمّمالة ودمقز: »وم٘م٤ملش 1 - 11 ق»

 .ٕص٤مبش اعمّمغم ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة وشمًـ» ىمقًمف

ش: 111- 1: »وم٘م٤مل اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم اًم٤ٌمضمقري ذًمؽ قمٙمس وىمد 

!! اعمّمغم ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة يذيمر مل صمؿش! سمٛمًجد قمٚمٞمف اًمّمالة شمٙمقن أن ويًـ»

 قم٤مئِم٦م حلدي٨م اعمًجد ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة سمجقاز اًم٘مقل ُمع اًمًٜمٞم٦م ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م واحلؼ

 قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة قمغم ظمٗمل ح٤م يمذًمؽ يم٤من ًمق ٕنف سمٕمٞمد، قم٤مرض ُٕمر أنف قمغم ومحٚمف

. قمذر دون اعمًجد إمم اجلٜم٤مزة إدظم٤مل ـمٚمٌـ وح٤م اعم١مُمٜملم، أُمٝم٤مت ُمـ ممٝم٤م وُمـ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سملّم  وهذا

 ش. ؿمئ ًمف ومٚمٞمس اعمًجد ذم ضمٜم٤مزة قمغم صغم ُمـ: »ط ىمقًمف :اخلومس

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبقر بغ اجلـوزة ظذ افصالة جيقز ٓ

 .قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس حلدي٨م اًم٘مٌقر، سملم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة دمقز وٓ

 ش.اًم٘مٌقر سملم اجلٜم٤مئز قمغم يّمغم أن هنكط   اًمٜمٌل أن»

شمر ُم٤م ًمٚمحدي٨م ويِمٝمد  ُم٤ًمضمد، اًم٘مٌقر اخت٤مذ قمـ اًمٜمٝمل ُمـط   اًمٜمٌل قمـ شمقا

 ش.ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد َتذير» يمت٤ميب أول ذم ذًمؽ ذم ورد ُم٤م ذيمرت وىمد

 [.118] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 ادرأة ووشط افرجؾ، رأس وراء اجلـوزة صالة يف آموم يؼػ

 :طمديث٤من وومٞمف اعمرأة، ووؾمط اًمرضمؾ، رأس وراء آُم٤مم وي٘مػ -

 ضمٜم٤مزة قمغم صغم ُم٤مًمؽ سمـ أنس ؿمٝمدت: »ىم٤مل اخلٞم٤مط هم٤مًم٥م أيب قمـ :إول

ة سمجٜم٤مزة ُأتك ُرومع، ومٚمامش اًمنير رأس: رواي٦م وذم» رأؾمف، قمٜمد وم٘م٤مم رضمؾ،  ُمـ اُمرأ

 قمٚمٞمٝم٤م، ومّمؾ ومالن اسمٜم٦م ومالٟم٦م ضمٜم٤مزة هذه محزة أب٤م ي٤م: ًمف وم٘مٞمؾ إنّم٤مر، ُمـ أو ىمريش

 وومٞمٜم٤مش أظمي ٟمٕمش وقمٚمٞمٝم٤م قمجٞمزهت٤م، قمٜمد: رواي٦م وذم» وؾمٓمٝم٤م، وم٘م٤مم قمٚمٞمٝم٤م، ومّمغم

ة اًمرضمؾ قمغم ىمٞم٤مُمف اظمتالف رأى ومٚمام اًمٕمدوي، زي٤مد سمـ اًمٕمالء  محزة أب٤م ي٤م: ىم٤مل واعمرأ

 ٟمٕمؿ،: ىم٤مل ىمٛم٧م طمٞم٨م اعمرأة وُمـ ىمٛم٧م، طمٞم٨م ي٘مقمط   اهلل رؾمقل يم٤من هٙمذا

 ش .اطمٗمٔمقا : وم٘م٤مل اًمٕمالء إًمٞمٜم٤م وم٤مًمتٗم٧م: ىم٤مل

 أبق ىم٤مل: »وهل طم٤مهل٤م وسمٞم٤من ذيمره٤م ُمـ سمد ٓ أظمرى زي٤مدة داود أيب وقمٜمد: ىمٚم٧م 

 ش.قمجٞمزهت٤م قمٜمد اعمرأة قمغم ىمٞم٤مُمف ذم صٜمٞمٕمف قمـ وم٠ًمخ٧م: هم٤مًم٥م

 قمجٞمزهت٤م طمٞم٤مل آُم٤مم ي٘مقم ومٙم٤من اًمٜمٕمقش، شمٙمـ مل ٕنف يم٤من إٟمام أنف ومحدصمقين

 .اًم٘مقم ُمـ يًؽمه٤م

 :وضمقه ُمـ ُمردود اًمتٕمٚمٞمؾ ومٝمذا

 .ًمف ىمٞمٛم٦م ومال يمذًمؽ يم٤من وُم٤م جمٝمقل، ُمـ ص٤مدر أنف :إول

 وم٢مٟمف قمٜمف، اهلل ريض أنس وهق ٟمٗمًف احلدي٨م راوي ومٕمٚمف ُم٤م ظمالف أنف :افثوين

 .اًمتٕمٚمٞمؾ ذًمؽ سمٓمالن قمغم ذًمؽ ودل اًمٜمٕمش، ذم يمقهن٤م ُمع وؾمٓمٝم٤م وىمػ

يت اًمقضمف وي١ميده   وُمٜمٝمؿ أنس، ًمّمالة احل٤مضون ومٝمٛمف ُم٤م ظمالف أنف: اًمث٤مًم٨م: وهق ٔا

: هلؿ وىم٤مل أصح٤مسمف إمم اًمتٗم٧م اًمًٜم٦م هذه أنس ُمـ اؾمتٗمٝمؿ ح٤م وم٢مٟمف اًمٕمدوي، زي٤مد سمـ اًمٕمالء

سمٓم٤مل اًمًٜم٦م شمٕمقد اًمتل اًمٕمٚم٦م سمتٚمؽ ُمٕمٚمٚم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمقش اطمٗمٓمقا »  هذا هب٤م اًمٕمالء اهتؿ ح٤م سم٤م

هتامم  .هلل واحلٛمد فم٤مهر وهذا سمحٗمٔمٝم٤م، أصح٤مسمف وأُمر - اًم٤ٌمًمغ ٓا

 احلدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م إمم ومذهٌقا  اًمت٠مويؾ، هذا إمم اًمٕمٚمامء مجٝمقر يٚمتٗم٧م مل وًمذًمؽ
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111 

 وأمحد اًمِم٤مومٕمل آُم٤مم وُمٜمٝمؿ. اعمرأة ووؾمط اًمرضمؾ، رأس قمٜمد اًمقىمقف ُمـ

 ش.احلؼ وهقش: »17 - 1» اًمِمقيم٤مين ىم٤ملش 111/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم يمام وأؾمح٤مق

ش اهلداي٦م» ذم يمام ٟمٗمًف طمٜمٞمٗم٦م ٕبك ىمقل هق سمؾ احلٜمٗمٞم٦م، سمٕمض واظمت٤مره: ىمٚم٧م

 اًمٓمح٤موي ًمْلُم٤ممش 181/ 1ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم يمام أجْم٤م يقؾمػ وأيبش 161/ 1»

 ىمقل وهقش! اًمّمدر سمحذاء واعمرأة اًمرضمؾ ُمـ ي٘مقم» وهق آظمر ىمقهلام قمغم ورضمحف

 اًم٘مٚم٥م، ُمقوع ٕنف» سم٘مقًمفش اهلداي٦م» ذم هلؿ واطمت٩م احلٜمٗمٞم٦م، وقمٚمٞمف أجْم٤م حمٛمد اإلُم٤مم

 أيب ىمقل ذيمر صمؿش إليامٟمف اًمِمٗم٤مقم٦م إمم إؿم٤مرة قمٜمده اًم٘مٞم٤مم ومٞمٙمقن اإليامن، ٟمقر وومٞمف

ش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م قمٜمف وم٠مضم٤مبش اًمًٜم٦م هق» أنس سم٘مقل اطمت٩م وأنف إول طمٜمٞمٗم٦م

 ش.وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمٝم٤م ومح٤مل ُمٜمٕمقؿم٦م شمٙمـ مل ضمٜم٤مزهت٤م إن: شم٠مويٚمف ىمٚمٜم٤م: »سم٘مقًمف

 طمجتٝمؿ هل ومام» هلؿ ؾُمٚمؿ ًمق صمؿ اًمت٠مويؾ، هذا سمٓمالن ؾمٌؼ مم٤م قمروم٧م ىمد: ىمٚم٧م

: هؿ وم٘م٤مًمقا  اًمرضمؾ، رأس طمذاء اًمقىمقف وهق إول ؿمٓمره ذم احلدي٨م خم٤مًمٗمتٝمؿ ذم

 هذه سمٛمثؾ اًمًٜم٦م سمٛمخ٤مًمٗم٦م اجلٝمر قمغم حيٛمٚمٝمؿ اًمذي ُم٤م ؿمٕمري وًمٞم٧م طمذاءه ي٘مػ سمؾ

 هلؿ، ىمقل ذم هب٤م ىم٤مًمقا  وأئٛمتٝمؿ..  اًم٘مٚم٥م ُمقوع ٕنف: »وىمقهلؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمتٕمٚمٞمالت

 سم٘مقل وأظمذوا اًمًٜم٦م أص٤مسمقا  ومٞمٙمقٟمقن اهلل رمحف اًمٓمح٤موي ومٕمؾ يمام سمف أظمذوا أومال

 اًمتِمٌٞمف ي٤ميت مم٤م وهمػمه٤م اًمًٜم٦م هلذه اًمٍمحي٦م اعمخ٤مًمٗم٦م هذه وُمع واطمد آن ذم آئٛم٦م

ُمقن سم٤مهنؿ يتٛمٝمؿ ُمـ يٜمًٌقن قمٚمٞمف  ش!قمٚمٞمٝمؿ اًمتٕمّم٥م إمم اًمًٜم٦م قمغم اًمرأي ي٘مدِّ

 ُأم قمغم وصغم ،ط اًمٜمٌل ظمٚمػ صٚمٞم٧م: »ىم٤مل ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة قمـ :افثوين

 ش.وؾمٓمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمّمالةط   اهلل رؾمقل وم٘م٤مم ٟمٗم٤ًمء، وهل ُم٤مشم٧م يمٕم٥م

 وهق اعمرأة وؾمط طمذاء آُم٤مم ي٘مػ أن اًمًٜم٦م قمغم اًمدًٓم٦م واوح واحلدي٨م

 ش.قمجٞمزهت٤م قمٜمد: »أنس طمدي٨م سمٛمٕمٜمك

 .ؾمٛمرة طمدي٨م ُمـ اعمراد قمغم اًمدًٓم٦م ذم أسح وم٢مٟمف ووقطم٤م يزيده مم٤م هذا سمؾ

 [.118] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 تسع إػ أربع مـ اجلـوزة ظذ افتؽبرات

 :شمٙمٌػمات أرسمع :أوٓ

ط   اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ذًمؽ يمؾ شمٙمٌػمات، شمًع إمم مخ٤ًم، أو أرسمٕم٤م قمٚمٞمٝم٤م ويٙمؼم

ه، ومٕمؾ وم٠مُّي٤م  ذم اًمِم٠من هق يمام شم٤مرة، وهذا شم٤مرة، هذا ومٞمٗمٕمؾ اًمتٜمقيع، وإومم أضمزأ

 وإن وٟمحقه٤م، اإلسمراهٞمٛمٞم٦م واًمّمٚمقات اًمتِمٝمد وصٞمغ آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمثؾ أُمث٤مًمف

 سمٞم٤من وإًمٞمؽ أيمثر، ومٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م ٕن آرسمع ومٝمق ُمٜمٝم٤م واطمد ٟمقع اًمتزام ُمـ ٓسمد يم٤من

 :ذًمؽ

 :اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ أطم٤مدي٨م ومٗمٞمٝم٤م إرسمع أُم٤م - أ

ط   وأنف اًمٜمج٤مر قمغم اًمّمالة ذم طمديثف ُم٣م وىمد هريرة، أيب قمـ :إول

 .أرسمٕم٤مً  قمٚمٞمف يمؼم

 قمغم اًمّمالة طمدي٨م ذم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اعم٠ًمخ٦م ذم وُم٣م قم٤ٌمس، اسمـ قمـ :افثوين

 .ًمٞمال دومـ اًمذي اًمرضمؾ

 وهق ىمؼمه٤م ذم ومالن ًمٌٜمل ُمقٓة قمغمط   صالشمف ذم صم٤مسم٧م سمـ يزيد قمـ :افثوفٌ

 .سمحدي٨م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م سمٕمد إًمٞمف اعمِم٤مر اعمٙم٤من ذم

 ذم اعمًٙمٞمٜم٦م اعمرأة قمغمط   صالشمف ذمط   اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض قمـ :افرابع

 .آٟمٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر صم٤مسم٧م سمـ يزيد طمدي٨م قم٘م٥م ُمذيمقر وطمديثٝم٤م ىمؼمه٤م،

 أن اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة ذم اًمًٜم٦م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض  أُم٤مُم٦م أيب قمـ :اخلومس

 ش.آظمرة قمٜمد واًمتًٚمٞمؿ صمالصم٤م، يٙمؼم صمؿ خم٤مومت٦م، اًم٘مرآن سم٠مم إومم اًمتٙمٌػمة ذم ي٘مرأ 

 ش.أرسمٕم٤م يٙمؼم يم٤منط   اهلل رؾمقل إن» ىم٤مل أورم أيب سمـ اهلل قمٌد قمـ :افسودس

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 تؽبرات اخلؿس

 يٙمؼم أرىمؿ سمـ زيد يم٤من: »ىم٤مل ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد ومٚمحدي٨م اخلٛمس وأُم٤م -

ط   اهلل رؾمقل يم٤من: وم٘م٤مل وم٠ًمختف مخ٤ًم، ضمٜم٤مزة قمغم يمؼم وإٟمف أرسمٕم٤م، ضمٜم٤مئزٟم٤م قمغم

 ش.أبدا سمٕمده ٕطمد أتريمٝم٤م ومال يٙمؼمه٤م،

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 تؽبرات وافسبع افسً

 إطم٤مدي٨م طمٙمؿ ذم وًمٙمٜمٝم٤م اعمقىمقوم٦م، أصم٤مر سمٕمض ومٗمٞمٝم٤م واًمًٌع، اًم٧ًم وأُم٤م -

 يٕمؽمض أن دون اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ُمِمٝمد قمغم هب٤م أتك اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر سمٕمض ٕن اعمرومققم٦م،

 .ُمٜمٝمؿ أطمد قمٚمٞمف

 سمـ ؾمٝمؾ قمغم صغم ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم أن: »ُمٕم٘مؾ سمـ اهلل قمٌد قمـ :إول

 ش.سمدري إٟمف: وم٘م٤مل إًمٞمٜم٤م، اًمتٗم٧م صمؿ ؾمت٤م، قمٚمٞمف ومٙمؼّم  طمٜمٞمػ،

 سم٤مًمِم٤مم إظمقاٟمؽ إن: ُمًٕمقد ٓسمـ وم٘م٤مل اًمِم٤مم ُمـ قمٚم٘مٛم٦م وىَمِدم: »اًمِمٕمٌل ىم٤مل 

 اهلل قمٌد وم٠مـمرق قمٚمٞمف، ٟمت٤مسمٕمٙمؿ وىمت٤م ًمٜم٤م (1)وىمتؿ ومٚمق مخ٤ًم، هؿ ضمٜم٤مئز قمغم يٙمؼمون

 ش.قمدد وٓ وىم٧م ٓ أئٛمتٙمؿ، ُم٤ميمؼم قمٚمٞمٝم٤م ومٙمؼموا ضمٜم٤مئزيمؿ اٟمٔمروا: ىم٤مل صمؿ ؾم٤مقم٦م

 ؾمت٤م، سمدر أهؾ قمغم يٙمؼم قمٜمف اهلل ريض قمكم يم٤من: »ىم٤مل ظمػم قمٌد قمـ :افثوين

 ش.أرسمٕم٤م اًمٜم٤مس ؾم٤مئر وقمغم مخ٤ًم،ط   اًمٜمٌل أصح٤مب وقمغم

 .يزيد سمـ اهلل قمٌد سمـ ُمقؾمك قمـ :افثوفٌ

 ش.سمدري٤م ويم٤من ؾمٌٕم٤م، قمٚمٞمف ومٙمؼم ىمت٤مدة أيب قمغم صغم قمٚمٞم٤م أن»

 واًم٧ًم سم٤مخلٛمس اًمٕمٛمؾ أن قمغم شمدل اًمّمح٤مسم٦م قمـ صحٞمحف آصم٤مر ومٝمذه: ىمٚم٧م
                                                           

 وسمٞم٤من شمٗمًػم شقمدد وٓ» آصمر آظمر ذم وم٘مقًمف وقمٚمٞمف شاًمٜمٝم٤مي٦م» ُمـ يًتٗم٤مد يمام خمّمقص٤م، قمددا ًمٜم٤م طمددشمؿ أي (1)

 [.ُمٜمفش. ]وىم٧م ٓ» ًم٘مقًمف
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 وم٘مط، آرسمع قمغم اإلمج٤مع ادقمك عمـ ظمالوم٤مط   اًمٜمٌل سمٕمد ُم٤م إمم اؾمتٛمر شمٙمٌػمات

 ش. 111 - 111/ 1ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ اًمدقمقى هذه سمٓمالن ذم اًم٘مقل طم٘مؼ وىمد

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 تؽبرات افتسع

 :طمديث٤من ومٗمٞمف اًمتًع، وأُم٤م -

 شمًع قمٚمٞمف ومٙمؼم محزة قمغم صغمط   اًمٜمٌل أن: »اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد قمـ :إول

 ..ش . شمٙمٌػمات

 يزاد وٓ قمٜمده ومٞمقىمػ اجلٜم٤مزة، قمغم اًمتٙمٌػم ذم قمٚمٞمف وىمٗمٜم٤م ُم٤م أيمثر هق اًمٕمدد وهذا

 .ورد ُم٤م أىمؾ وهق آرسمع إمم ُمٜمف يٜم٘مص أن وًمف قمٚمٞمف،

: وإظم٤ٌمر أصم٤مر ُمـ أوردٟم٤مه ُم٤م سمٕمض ذيمر أن سمٕمدش اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 قمغم زاد مم٤م يٛمٜمع ملط   واًمٜمٌل ُمٜمٝم٤م، ًمٚمٛمٜمع ُمقضم٥م ومال صحٞمح٦م، آصم٤مر وهذه»

 ش.سمٕمده ُمـ وأصح٤مسمف هق ومٕمٚمف سمؾ إرسمع،

 اإلمج٤مع،: إول: سم٠مُمريـ إرسمع قمغم اًمزي٤مدة ُمـ اح٤مٟمٕمقن اؾمتدل وىمد: ىمٚم٧م

 .ذًمؽ ظمٓم٠م سمٞم٤من شم٘مدم وىمد

 قمغمط   اهلل رؾمقل يمؼمَّ  ُم٤م آظمر يم٤من» إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ُم٤م :افثوين

 ش.أرسمٕم٤م اجلٜم٤مزة

 ومال سمٕمض، ُمـ وٕمٗم٤م أؿمد سمٕمْمٝم٤م ـمرق ًمف وٕمٞمػ، طمدي٨م أنف: واجلقاب

 .اعمًتٗمٞمْم٦م اًمّمحٞمح٦م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمدط   قمٜمف اًمث٤مسم٧م ًمرد سمف اًمتٛمًؽ يّمٚمح

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 تسع إػ أربع مـ بلـثر اجلـوئز ظذ افتؽبر ثبقت

 [:اإلموم ؿول]

 .شمًع إمم أرسمع ُمـ سم٠ميمثر اجلٜم٤مئز قمغم اًمتٙمٌػم صح ىمد

 .(87/ 7) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إوػ افتؽبرة يف اجلـوزة صالة يف افتؽبر يف افقديـ رؾع يؼع

 افبوؿل دون

 :طمديث٤من وومٞمف إومم، اًمتٙمٌػمة ذم يديف يرومع أن ًمف وُينمع -

 أول ذم يديف ومرومع ضمٜم٤مزة قمغم يَمؼّم ط   اهلل رؾمقل أن: »هريرة أيب قمـ :إول

 ش.اًمٞمني قمغم اًمٞمٛمٜمك وووع شمٙمٌػمة،

 أول ذم اجلٜم٤مزة قمغم يديف يرومع يم٤من اهلل رؾمقل أن» قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد قمـ :افثوين

 ش.يٕمقد ٓ صمؿ شمٙمٌػمة،

 اًمٕمٚمؿ أهؾ واظمتٚمػ همري٥م، طمدي٨م هذا: إول احلدي٨م قم٘م٥م اًمؽمُمذي ىم٤مل

 يديف اًمرضمؾ يرومع أن وهمػمهؿط   اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر ومرأى هذا، ذم

 .وإؾمح٤مق وأمحد واًمِم٤مومٕمل اعم٤ٌمرك اسمـ ىمقل وهق شمٙمٌػمة، يمؾ ذم

 وأهؾ اًمثقري ىمقل وهق ُمرة، أول ذم إٓ يديف يرومع ٓ: اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض وىم٤مل

 قمغم سمٞمٛمٞمٜمف ي٘مٌض ٓ: اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة ذم ىم٤مل أنف اعم٤ٌمرك اسمـ قمـ وُذيمِر اًمٙمقوم٦م،

 .اًمّمالة ذم يٗمٕمؾ يمام ؿمامًمف قمغم ي٘مٌض أن اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ورأي ؿمامًمف،

 اإلذاف يمت٤مسمف ذم اعمٜمذر اسمـ ىم٤ملش: »111/ 1» ًمٚمٜمقوي» اعمجٛمقع وذم

 ش.ؾم٤مئره٤م ذم واظمتٚمٗمقا  شمٙمٌػمة، أول ذم يرومع أنف قمغم أمجٕمقا ش: واإلمج٤مع

 ومال إومم، اًمتٙمٌػمة همػم ذم اًمرومع ُمنموقمٞم٦م قمغم يدل ُم٤م اًمًٜم٦م ذم ٟمجد ومل: ىمٚم٧م 

 ُمـ وهمػمه اًمِمقيم٤مين واظمت٤مره وهمػمهؿ، احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م وهق ذًمؽ، ُمنموقمٞم٦م ٟمرى
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 ي٠مت مل وم٢مٟمف إجدي رومع وأُم٤مش: »118/ 1: »وم٘م٤مل طمزم اسمـ ذه٥م وإًمٞمف اعمح٘م٘ملم،

 جيقز ومال وم٘مط، شمٙمٌػمة أول ذم إٓ اجلٜم٤مزة شمٙمٌػمات ُمـ ؿمئ ذم رومع أنفط   اًمٜمٌل قمـ

 يمؼم أنف اًمًالم قمٚمٞمف قمٜمف ضم٤مء وإٟمام ٟمص، سمف ي٠مت مل اًمّمالة ذم قمٛمؾ ٕنف ذًمؽ، ومٕمؾ

 أيب ىمقل ُمـ واًمٕمج٥م وظمٗمض، رومع ومٞمٝم٤م وًمٞمس ورومع، ظمٗمض، يمؾ ذم يديف ورومع

 ،ط اًمٜمٌل قمـ ىمط ي٠مت ومل اجلٜم٤مزة، صالة ذم شمٙمٌػمة يمؾ ذم آيدي سمرومع طمٜمٞمٗم٦م

 اًمٜمٌل قمـ صح وىمد اًمّمٚمقات، ؾم٤مئر ذم ورومع ظمٗمض يمؾ ذم إجدي رومع ُمـ وُمٜمٕمف

 ش.ط

ح يمت٥م ذم روي طمٜمٞمٗم٦م أيب إمم قمزاه وُم٤م: ىمٚم٧م ا َّ  ضم٤مء سمام شمٖمؽم ومال احلٜمٗمٞم٦م، ُمـ اًمنمه

 اظمتٞم٤مر وهق اًمٕمزو..  هذا ُمـ اًمتٕمج٥م ُمـش 181/ 1» اًمراي٦م ٟمّم٥م» قمغم احل٤مؿمٞم٦م ذم

 قمٜمد اًمٕمٛمؾ ًمٙمـ ،ش61/ 1» ًمٚمنظمزش اعمًٌقط» ذم يمام ُمٜمٝمؿ سمٚمخ أئٛم٦م ُمـ يمثػم

 إجدي رومع يرون وًمٙمٜمٝمؿ اًمنظمز، سمف ضمزم اًمذي وهق ذًمؽ، ظمالف قمغم احلٜمٗمٞم٦م

 اهلل رؾمقل قمـ أجْم٤م هل٤م أصؾ ٓ أهن٤م ُمع اًمٕمٞمديـ صالة ذم اًمزوائد شمٙمٌػمات ذم

 ش.81/ 1ش »اعمحغم» واٟمٔمر! ط

 قمغم يديف يرومع يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمدش 11/ 1» اًمٌٞمٝم٘مل روى ٟمٕمؿ

 ُمـ سمتقىمٞمػ إٓ ذًمؽ يٗمٕمؾ ٓ أنف ئمـ يم٤من ومٛمـ. اجلٜم٤مزة شمٙمٌػمات ُمـ شمٙمٌػمة يمؾ

 ٓ مم٤م وذًمؽ هذا، ظمالف قمٛمر اسمـ قمـ اًمنظمز ذيمر وىمد يرومع، أن ومٚمف ،ط اًمٜمٌل

 .احلدي٨م يمت٥م ذم أصال ًمف ٟمٕمرف

 ومتح» قمغم ًمف شمٕمٚمٞمؼ ذم اًمرومع ًمرواي٦م إوم٤موؾ اًمٕمٚمامء سمٕمض شمّمحٞمح وأُم٤م

 .اًمٗمـ هبذا اًمٕم٤مرف قمغم خيٗمك ٓ يمام فم٤مهر ظمٓم٠م ومٝمقش 191/ 1ش »اًم٤ٌمري

 [.117] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ظذ وافسوظد وافرشغ افقرسى ـػف طفر ظذ افقؿـل افقد وضع

 اجلـوزة صالة يف افصدر

ف فمٝمر قمغم اًمٞمٛمٜمل يده يْمع صمؿ  قمغم سمٞمٜمٝمام يِمد صمؿ واًم٤ًمقمد، واًمّرؾمغ اًمٞمنى يَمٗمِّ
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 ذم ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ: إول: سمٕمْمٝم٤م أذيمر أن ٓسمد أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم صدره،

 ش.اًمٞمني قمغم اًمٞمٛمٜمل وووع:» ... آٟمٗم٤م اعمت٘مدم طمديثف

 أشمٞم٦م، إطم٤مدي٨م سمِمٝم٤مدة صحٞمح ُمٕمٜم٤مه وم٢من آؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ يم٤من وإن وهق

 ُمـ اعمٙمتقسم٤مت ؾمقى ُم٤م يمؾ شمِمٛمؾ يمام اجلٜم٤مزة، صالة شمِمٛمؾ سم٢مـمالىمٝم٤م وم٢مهن٤م

 .وهمػمه٤م واًمٙمًقف يم٤مٓؾمتً٘م٤مء اًمّمٚمقات

 قمغم اًمٞمد اًمرضمؾ يْمع أن ي١مُمرون اًمٜم٤مس يم٤من: »ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ :افثوين

 ش.اًمّمالة ذم اًمٞمني ذراقم٦م

 إٟم٤م: »ي٘مقلط   اهلل ٟمٌل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ :افثوفٌ

 ذم ؿمامئٚمٜم٤م قمغم أجامٟمٜم٤م ٟمْمع وأن ؾمحقرٟم٤م، وشم٠مظمػم ومٓمرٟم٤م، سمتٕمجٞمؾ أُمرٟم٤م آٟمٌٞم٤مء ُمٕمنم

 ش.اًمّمالة

 اًمٞمني، يده قمغم اًمٞمٛمٜمل يْمعط   اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل ـم٤مووس قمـ :افرابع

 ش.اًمّمالة ذم وهق صدره قمغم هبام يِمد صمؿ

 .اًمّمدر قمغم اًمقوع اًمًٜم٦م أن ذم أطم٤مدي٨م صمالصم٦م ومٝمذه

 .ذًمؽ قمغم ًمالؾمتدٓل ص٤محل٦م أهن٤م ذم جمٛمققمٝم٤م قمغم وىمػ ُمـ َيُِمؽ وٓ

ة َت٧م اًمقوع وأُم٤م َّ  .وهمػُممه٤م واًمزيٚمٕمل اًمٜمقوي ىم٤مل يمام اشمٗم٤مىم٤م ومْمٕمٞمػ اًمنه

 [.119] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 إوػ افتؽبرة بعد وشقرة افػوحتي ؿراءة

 قمٌد سمـ ـمٚمح٦م حلدي٨م وؾمقرة، اًمٙمت٤مب وم٤مَت٦م إومم اًمتٙمٌػمة قم٘م٥م ي٘مرأ  صمؿ -

 سمٗم٤مَت٦م وم٘مرأ  ضمٜم٤مزٍة، قمغم قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ظمٚمػ صٚمٞم٧م: ىم٤مل قمقف سمـ اهلل

: ىم٤ملش ف وم٠ًمختف؟ سمٞمده، أظمذت ومرغ ومٚمام أؾمٛمٕمٜم٤م، طمتك وضمٝمر وؾمقرة،» اًمٙمت٤مب

 ش.وطمؼ» ؾمٜم٦م أن٤م ًمتٕمٚمٛمقا ش ضمٝمرت إٟمام»
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 هذا قمغم واًمٕمٛمؾ صحٞمح، طمًـ طمدي٨م هذا: »احلدي٨م قم٘م٥م اًمؽمُمذي ىم٤مل صمؿ

 سمٗم٤مَت٦م ي٘مرأ  أن خيت٤مرون وهمػمهؿ،ط   اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد

 أهؾ سمٕمض وىم٤مل وإؾمح٤مق، وأمحد اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق إومم، اًمتٙمٌػمة سمٕمد اًمٙمت٤مب

 ٟمٌٞمف قمغم واًمّمالة: اهلل قمغم اًمثٜم٤مء هق إٟمام اجلٜم٤مزة، قمغم اًمّمالة ذم ي٘مرأ  ٓ: اًمٕمٚمؿ

 ش. اًمٙمقوم٦م أهؾ ُمـ وهمػمه اًمثقري ىمقل وهق ًمٚمٛمٞم٧م، واًمدقم٤مء ،ط

٦م ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م   اًمتٍميح ومٞمف ًمٞمس: ي٘م٤مل ٓ قمٚمٞمٝمؿ، طُمجَّ

 .يمذا اًمًٜم٦م ُمـ اًمّمح٤ميب ىمقل أن: ٟم٘مقل ٟٓمٜم٤مط   اًمٜمٌل إمم ذًمؽ سمٜم٦ًٌم

 ىم٤مل سمؾ احلٜمٗمٞم٦م، قمٜمد طمتك إىمقال أصح قمغمط   اًمٜمٌل إمم ُمرومقع ُمًٜمد

 اًمٕمٚمامء مجٝمقر ىم٤مًمف اًمذي اًمّمحٞمح اعمذه٥م إٟمفش: »111/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم، اًمٜمقوي

 ش.واعمحدصملم آصقًمٞملم ُمـ وهمػمهؿ آصقل ذم أصح٤مسمٜم٤م ُمـ

 طم٤مج أُمػم اسمـ ؿم٤مرطمف وىم٤مل ،شاًمتحرير» ذم اهلامم اسمـ اعمح٘مؼ ضمزم وهبذا ىمٚم٧م

 واًمِم٤مومٕمٞم٦م اعمٞمزان ص٤مطم٥م أظمذ وسمف اعمت٘مدُملم، أصح٤مسمٜم٤م ىمقل وهذاش: »111/ 1»

 ش.اعمحدصملم ومجٝمقر

 وجمٞمئف صحتف ُمع احلدي٨م هبذا احلٜمٗمٞم٦م ي٠مظمذ ٓ أن اًمٕمج٤مئ٥م ومٛمـ وقمٚمٞمف: ىمٚم٧م

 آُم٤مم وم٘م٤مل! وأصقهلؿ ـمري٘متٝمؿ قمغم اًمًٜم٦م ٓصم٤ٌمت صالطمٞمتف وُمع وضمف، ُم٤م همػم ُمـ

 ش.طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق اجلٜم٤مزة، قمغم ىمراءة ٓش: »171 صش »اعمقـم٠م» ذم حمٛمد

 ش.61/ 1» ًمٚمنظمزش اعمًٌقط» ذم وُمثٚمف

 قمـ وجم٤موم٤مشمف اًمّمقاب، قمـ اًم٘مقل هذا سُمْٕمد ُمٜمٝمؿ اعمت٠مظمريـ سمٕمض رأى وح٤م

 وإٟمام اهلل قمغم واًمثٜم٤مء اًمدقم٤مء هب٤م يٜمقي أن سمنمط اًمٗم٤مَت٦م ىمراءة سمجقاز ىم٤مل احلدي٨م،

 ىمقًمف ومٙم٠من إُم٤مُمٝمؿ، وىمقل احلدي٨م سملم - سمزقمٛمٝمؿ - ُمٜمٝمؿ شمقومٞم٘م٤م ذًمؽ اؿمؽمـمقا 

 هذا أن وُمع! سمٞمٜمٝمام اجلٛمع صمؿ اًمّمحٞمح احلدي٨م ُمع ىمرٟمف يٜمٌٖمل صحٞمح، آظمر طمدي٨م

 ذم اًمٗم٤مَت٦م ُمع اًمًقرة ىمراءة صمٌقت يٌٓمٚمف وم٢مٟمف وروده، ًمٕمدم ٟمٗمًف ذم سم٤مـمؾ اًمنمط

 قمجٞم٦ٌم وقمٜمدهؿ! أجْم٤م ومٞمٝم٤م اًمنمط ذًمؽ اؿمؽماط يٛمٙمـ ٓ ُمٓمٚم٘م٦م وهل احلدي٨م،
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 قمغم اًمّمالة ؾمٜمـ ُمـ إومم اًمتٙمٌػمة سمٕمد - ؾمٌح٤مٟمؽ ىمراءة إن» ىمقهلؿ وهل! أظمرى

 ص» احل٤مؿمٞم٦م ذم ذًمؽ قمغم اًمتٜمٌٞمف شم٘مدم يمام اًمًٜم٦م ذم ًمذًمؽ أصؾ ٓ أنف ُمعش! اجلٜم٤مزة

!! ومٞمٝم٤م ورد ُم٤م ُمنموقمٞم٦م وإٟمٙم٤مر اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ُم٤مٓ إصم٤ٌمت سملم مجٕمقا  وم٘مد ،ش119

 ي٘مرأ  ٓ: »ىم٤مًمقا ش: 119/ 1ش »اًم٘مدير ومتح» ذم اهلامم اسمـ اعمح٘مؼ ىم٤مل ىمد: ىمٚم٧م وم٢من

 ش.ط اهلل رؾمقل قمـ اًم٘مراءة شمث٧ٌم ومل اًمثٜم٤مء، سمٜمٞم٦م ي٘مرأه٤م أن إٓ اًمٗم٤مَت٦م،

 صمٌقت وم٢من ؾمٌؼ، ُم٤م يمؾ ُمـ أقمج٥م اعمح٘مؼ هذا ُمثؾ ُمـ اًم٘مقل وهذا: وم٠مىمقل

 مم٤م وهمػمهش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم وروده ُمع ُمثٚمف قمغم خيٗمك ٓ مم٤مط   قمٜمف اًم٘مراءة

 يٜمٝمض ٓ احلدي٨م أن إمم سمذًمؽ يِمػم أنف اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م وم٢مٟمف وًمذًمؽ سمٞم٤مٟمف، ؾمٌؼ

 وم٢من ذيمرٟم٤مه، أن ؾمٌؼ اًمذي اخلالف قمغم سمٜم٤مءش ؾمٜم٦م» ومٞمف ًم٘مقًمف اًم٘مراءة إصم٤ٌمت قمغم دًمٞمال

 طمٙمؿ ذم ؾمٜم٦م اًمّمح٤ميب ىمقل أن ُمذهٌف وم٢من أظمرى، قمجٌٞم٦م ومٝمذه ٟمٔمـ يمام إُمر يم٤من

 قمغم ضمروا وىمد ،شاًمتحرير» يمت٤مسمف ُمـ ٟم٘مٚمف شم٘مدم يمام ،ط اًمٜمٌل إمم اعمرومقع اعمًٜمد

 .ومروقمٝمؿ ذم ذًمؽ

 ذم يمامش ُمًٜمده» ذم أجْم٤م يٕمغم أبق رواه٤م ىمد احلدي٨م ذم إومم اًمزي٤مدة إن صمؿ 

 ش.صحٞمح إؾمٜم٤مده: »وىم٤ملش 111/ 1» ًمٚمٜمقويش اعمجٛمقع»

 ش.161/ 1ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ وأىمره

 ُم٤م احلدي٨م ذم وًمٞمس ىمّمػمة، ؾمقرة اؾمتح٤ٌمب قمغم اًمزي٤مدة هبذه اًمٜمقوي واؾمتدل

 آؾمتٕمج٤مل ـمٚم٥م ُمـ شم٘مدم ُم٤م ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ ومٚمٕمؾ ىمّمػمة، يمقهن٤م قمغم يدل

 . أقمٚمؿ واهلل ىمؼمه٤م، إمم سم٤مجلٜم٤مزة

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلـوزة صالة يف آشتػتوح دظوء مؼوظقي ظدم

 قمغم قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ظمٚمػ صٚمٞم٧م: طمدي٨م  قمغم ُمٕمٚمً٘م٤م اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ش[:احلدي٨م..وؾمقرة اًمٙمت٤مب سمٗم٤مَت٦م وم٘مرأ  ضمٜم٤مزة،
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 وهمػمهؿ، اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م وهق آؾمتٗمت٤مح، دقم٤مء ُمنموقمٞم٦م قمدم إمم إؿم٤مرة ومٞمف

 ش.111»  اعم٤ًمئؾ ذم داود أبق وىم٤مل

 ُم٤م: ىم٤مل... !  ؾمٌح٤مٟمؽ: اجلٜم٤مزة قمغم يًتٗمتح اًمرضمؾ قمـ ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧م»

 ش.ؾمٛمٕم٧م

 [.احل٤مؿمٞم٦م ذم 111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

ا تؽقن اجلـوزة صالة يف افؼراءة  رسًّ

، وي٘مرأ  -  أن اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة ذم اًمًٜم٦م: »ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ أُم٤مُم٦م أيب حلدي٨م ها

 ش.أظمرة قمٜمد واًمتًٚمٞمؿ صمالصم٤م، يٙمؼم صمؿ خم٤مومت٦م، اًم٘مرآن سم٠ممِّ  إومم اًمتٙمٌػمة ذم ي٘مرأ 

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افثوكقي افتؽبرة بعدط   افـبل ظذ افصالة

 اعمذيمقر أُم٤مُم٦م أيب حلدي٨م ،ط اًمٜمٌل قمغم ويّمكم اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمتٙمٌػمة يٙمؼم صمؿ -

 يٙمؼّم  أن اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة ذم اًمًٜم٦م أن: »ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمؾ أظمؼمه أنف

 اًمٜمٌل قمغم يّمكم صمؿ ٟمٗمًف، ذم ًها  إومم اًمتٙمٌػمة سمٕمد اًمٙمت٤مب سمٗم٤مَت٦م ي٘مرأ  صمؿ اإلُم٤مم،

 صمؿ ُمٜمٝمـ، ؿمئ ذم ي٘مرأ  ٓ ،شاًمثالث» اًمتٙمٌػمات ذم ًمٚمجٜم٤مزة اًمدقم٤مء وخيٚمِص ،ط

 ومٕمؾ ُمثٚمام وراءه ُمـ يٗمٕمؾ أن واًمًٜم٦م ،شيٛمٞمٜمف قمـ» يٜمٍمف طملم» ٟمٗمًف ذم ها  يًٚمؿ

 ش.إُم٤مُمف

 ًمًٜم٦م إٓ واحلؼ سم٤مًمًٜم٦م ي٘مقًمـ ٓط   اًمٜمٌل وأصح٤مب: »اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 ش.شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إنط   اهلل رؾمقل

 ذم اًمدقم٤مء وخيٚمصط   اًمٜمٌل قمغم ُيَّمغمِّ  صمؿ» اًم٘مراءة ذيمر أن سمٕمد ىمقًمف وفم٤مهر

 ٓىمٌٚمٝم٤م، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتٙمٌػمة سمٕمد شمٙمقن إٟمامط   اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة أنش اًمثالث اًمتٙمٌػمات

 احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مًم٧م وسمف واوح، هق يمام ىمٌٚمٝم٤م، سمؾ اًمتٙمٌػمات ذم شم٘مع مل ىمٌٚمٝم٤م يم٤من ًمق ٕنف
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 ش. 11/ 1» واًمِمقيم٤مينش 119/  د» طمزم ٓسمـ ظمالوم٤م وهمػمهؿ، واًمِم٤مومٕمٞم٦م

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلـوزة صالة يفط   افـبل ظذ افصالة صقغي

 ُمـ ؿمئ ذم قمٚمٞمٝم٤م أىمػ ومٚمؿ اجلٜم٤مزة ذمط   اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صٞمٖم٦م وأُم٤م

 ومٞمٝم٤م ي١مشمك سمؾ ظم٤مص٦م، صٞمٖم٦م هل٤م ًمٞمس اجلٜم٤مزة أن وم٤مًمٔم٤مهر اًمّمحٞمح٦م، آطم٤مدي٨م

 .  اعمٙمتقسم٦م ذم اًمتِمٝمد ذم اًمث٤مسمت٦م اًمّمٞمغ ُمـ سمّمٞمٖم٦م

 [.116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افتؽبرات بوؿل يف فؾؿقً افدظوء

 اعمت٘مدم أُم٤مُم٦م أيب حلدي٨م ًمٚمٛمٞم٧م، ومٞمٝم٤م اًمدقم٤مء وخُيٚمص اًمتٙمٌػمات، سمٌ٘مٞم٦م ي٠ميت صمؿ

 ش.اًمدقم٤مء ًمف وم٠مظمٚمّمقا  اعمٞم٧م، قمغم صٚمٞمتؿ إذا: »ط وىمقًمف اٟمٗم٤م،

قه أي: اًمًٜمدي ىم٤مل  وطمْمقر سم٢مظمالص ًمف ادقمقا  إي: »اعمٜم٤موي وىم٤مل سم٤مًمدقم٤مء، ظمّمه

ؾمتٖمٗم٤مر هق إٟمام اًمّمالة هبذه اعم٘مّمقد ٓن ىمٚم٥م،  ىمٌقهل٤م ُيْرضَمل وإٟمام ًمٚمٛمٞم٧م، واًمِمٗم٤مقم٦م ٓا

 ذم ُمثٚمف ينمع مل ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ قمٚمٞمف اًمّمالة ذم ذع وهلذا وآسمتٝم٤مل، آظمالص شمقومر قمٜمد

 ش.سم٤مًمدقم٤مء يٜمتٗمع ٓ اعمٞم٧م أن زقمؿ ُمـ ىمقل يٌٓمؾ هذا: اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل ًمٚمحل، اًمدقم٤مء

 اًمتٙمٌػمات ذم اًمّمالة وخيٚمص» اعمت٘مدم أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ُمـ احل٤ميمؿ رواي٦م وذم: ىمٚم٧م

 ُمٕمٜمك أصؾ ٓنش اًمدقم٤مء وخيٚمص» إومم اًمرواي٦م سمدًمٞمؾ اًمدقم٤مء سمٛمٕمٜمك هٜم٤م وم٤مًمّمالةش اًمثالث

 وخيٚمصش »111 صش »اًمٌديع اًم٘مقل» ذم ُم٤م اًمتٗمًػم همرائ٥م ومٛمـ اًمدقم٤مء، اًمٚمٖم٦م ذم اًمّمالة

 ش.اًمثالث سم٤مًمتٙمٌػمات صالشمف ذم صقشمف يرومع أي اًمّمالة

 [.116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 ادلثقرة اجلـوزة صالة أدظقي

: أرسمٕم٦م قمغم ُمٜمٝم٤م وىمٗم٧م وىمد إدقمٞم٦م، ُمـط   قمٜمف صم٧ٌم سمام ومٞمٝم٤م ويدقمق -

 ضمٜم٤مزة قمغمط   اهلل رؾمقل صغم: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ قمقف قمـ: إول

 وأيمرم قمٜمف، واقمػ وقم٤مومف وارمحف، ًمف اهمٗمر مهللا: »ي٘مقل وهق دقم٤مئف ُمـ ومحٗمٔم٧م

 وذم» ٟم٘مٞم٧م يمام اخلٓم٤مي٤م ُمـ وٟم٘مف واًمؼمد، واًمثٚم٩م سم٤مح٤مء واهمًٚمف ُمدظمٚمف، ووؾمع ٟمزًمف،

 ظمػما  وأهال داره، ُمـ ظمػما  دارا وأبدًمف اًمدٟمس، ُمـ آسمٞمض اًمثقب يٜم٘مل يمام: رواي٦م

 ُمـ وأقمذه اجلٜم٦م، وأدظمٚمف زوضمف، ُمـ ظمػما ش زوضم٦م: رواي٦م وذم» وزوضم٤م أهٚمف، ُمـ

 ش.اعمٞم٧م ذًمؽ أن٤م أيمقن أن ومتٛمٜمٞم٧م: ىم٤مل اًمٜم٤مر، قمذاب وُمـ اًم٘مؼم، قمذاب

 ضمٜم٤مزة قمغم صغم إذا يم٤منط   اهلل رؾمقل أن قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ :افثوين

 وأنث٤مٟم٤م، وذيمرٟم٤م ويمٌػمٟم٤م، وصٖمػمٟم٤م وهم٤مئٌٜم٤م، وؿم٤مهدٟم٤م وُمٞمتٜم٤م، حلٞمٜم٤م اهمٗمر مهللا: »ي٘مقل

 ٓ مهللا آيامن، قمغم ومتقومف ُمٜم٤م شمقومٞمتف وُمـ آؾمالم، قمغم وم٠مطمٞمف ُمٜم٤م أطمٞمٞمتف ُمـ مهللا

 ش.سمٕمده شمْمٚمٜم٤م وٓ أضمره، َترُمٜم٤م

 ُمـ رضمؾ قمغمط   اهلل رؾمقل صغم: »ىم٤مل آؾم٘مع سمـ واصمٚم٦م قمـ :افثوفٌ

 وم٘مف ضمقارك، وطمٌؾ ذُمتؽ ذم ومالن اسمـ ومالن إن مهللا: »ي٘مقل وم٠َمؾْمَٛمَٕمف اعمًٚمٛملم،

 اًمٖمٗمقر إٟمؽ وارمحف، ًمف وم٤مهمٗمر واحلؼ، اًمقوم٤مء أهؾ وأن٧م اًمٜم٤مر، وقمذاب اًم٘مؼم، ومتٜم٦م

 ش.اًمرطمٞمؿ

 ىم٤مم إذاط   اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل اعمٓمٚم٥م سمـ ريم٤مٟم٦م سمـ يزيد قمـ :افرابع

 همٜمل وأن٧م رمحتؽ، إمم اطمت٤مج أُمتؽ واسمـ قمٌدك مهللا: »ىم٤مل قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمّمكم ًمٚمجٜم٤مزة

 ُم٤م يدقمق صمؿش. »قمٜمف ومتج٤موز ُمًٞمئ٤م يم٤من إن طمًٜم٤مشمف، ذم ومزد حمًٜم٤م يم٤من إن قمذاسمف، قمـ

 ش.يدقمق أن اهلل ؿم٤مء

 [.117] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 مؼوع وافتسؾقؿ إخرة افتؽبرة بغ افدظوء

 قمٌد قمـ يٕمٗمقر أيب حلدي٨م ُمنموع، واًمتًٚمٞمؿ إظمػمة اًمتٙمٌػمة سملم واًمدقم٤مء -

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أورم أيب سمـ اهلل

 أتروين: ىم٤مل صمؿ يدقمق، - يٕمٜمل - ؾم٤مقم٦م ىم٤مم صمؿ أرسمٕم٤م، ضمٜم٤مزة قمغم ويمؼم ؿمٝمدشمف»

 ش.أرسمٕم٤م يٙمؼم يم٤منط   اهلل رؾمقل إن: ىم٤مل ٓ،: ىم٤مًمقا  مخ٤ًم؟ أيمؼم يمٜم٧م

 .[161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلـوزة ظذ افدظوء يف افقاردة إحوديٌ اختالف شبى

 ىم٤ملش: »1811ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل: إومم :ؾقائد[: اإلموم ؿول]

 يدقمق يم٤من أنف قمغم حمٛمقل اجلٜم٤مزة قمغم اًمدقم٤مء ذم إطم٤مدي٨م اظمتالف اًمٕمٚمامء سمٕمض

 ش.اًمدقم٤مء أصؾ سمف أُمر واًمذي سمٖمػمه، آظمر وقمغم سمدقم٤مء، ُمٞم٧م قمغم

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ضػالً  ظؾقف ادصذَّ  ـون إذا افدظوء صقغي

 إذاش: »1/11ش »آوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل: اًمث٤مٟمٞم٦م :ؾقائد[: اإلموم ؿول]

 وومرـم٤م ؾمٚمٗم٤م ًمٜم٤م اضمٕمٚمف مهللا: اعمّمكم ي٘مقل أن اؾمتح٥م ـمٗمال قمٚمٞمف اعمّمكم يم٤من

، ش ضم٤مُمٕم٦م»ذم ؾمٗمٞم٤من ُمثٚمف وروى هريرة، أيب طمدي٨م ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل ذًمؽ روى وأضمرا

 .احلًـ قمـ

 ذم سمف اًمٕمٛمؾ ذم سم٠مس وٓ طمًـ، إؾمٜم٤مده اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م: ىمٚم٧م

 إٟمف اًمٔمـ امم ذًمؽ ي١مدي سمحٞم٨م ؾمٜمف، يتخذ مل إذا ُمقىمقوم٤م، يم٤من وإن اعمقوع، هذا ُمثؾ

 ًم٘مقًمفش اًمث٤مين» سم٤مًمٜمقع اًمٓمٗمؾ قمغم اًمّمالة ذم يدقمق أن أظمت٤مره واًمذي ،ط اًمٜمٌل قمـ

 ش.سمٕمده شمْمٚمٜم٤م وٓ أضمره، َترُمٜم٤م ٓ مهللا...  وصٖمػمٟم٤م:» ومٞمف
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 داود أبق رواه يمام اعمقـمـ، هذا ذم اًمدقم٤مء اؾمتح٤ٌمب إمم أمحد اإلُم٤مم ذه٥م وىمد

 ذم اًمٜمقوي هلؿ واؾمتدل اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ُمذه٥م وهق قمٜمف،ش 111ش »اعم٤ًمئؾ» ذم

 أىمقى، ىمٌٚمف سمام وآؾمتدٓل أقماله، اعمذيمقر اهلجري سمحدي٨مش 119/ 1ش »اعمجٛمقع»

 ش.سمٞمٜمٝمام ذيمر همػم ُمـ ويًٚمؿ اًمراسمٕم٦م يٙمؼم صمؿ: »ىم٤مًمقا  طمٞم٨م احلٜمٗمٞم٦م قمغم طمج٦م وهق

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ظؾقف دفقؾ ٓ ؾؼط افثوفثي افتؽبرة يف فؾؿقً افدظوء ختصقص

 اًمدقم٤مء ُمٓمٚمؼ وضمقب امم أجْم٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م وذه٧ٌم: اًمث٤مًمث٦م :ؾقائد[: اإلموم ؿول]

 وًمٙمٜمٝمؿ طمؼ، وهذاش. اًمدقم٤مء ًمف وم٠مظمٚمّمقا : ».. اعمت٘مدم هريرة أيب حلدي٨م ًمٚمٛمٞم٧م

 وحمؾش: »116/ 1» وم٘م٤مل دقمقى جمرد سم٠منف اًمٜمقوي واقمؽمف اًمث٤مًمث٦م سم٤مًمتٙمٌػمة ظمّمقه

 وًمٞمس ظمالف، سمال همػمه٤م ذم جيزي ٓ ومٞمٝم٤م، واضم٥م وهق اًمث٤مًمث٦م، اًمتٙمٌػمة اًمدقم٤م هذا

 ش.دقم٤مء هل٤م يتٕملم ٓ أنف قمغم واشمٗم٘مقا  واوح، دًمٞمؾ هب٤م ًمتخّمٞمّمف

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 بعض اشتحسـف مو ظذ اجلـوزة صالة يف ادلثقرة إدظقي إيثور

 مسؾؿ ؾقف يسدد أن يـبغل ٓ ممو افـوس،

 أن يٜمٌٖمل ٓ مم٤م اًمٜم٤مس، سمٕمض اؾمتحًٜمف ُم٤م قمغمط   أدقمٞمتف ُمـ شم٘مدم ُم٤م إيث٤مر

 .ط حمٛمد هدى اهلدى ظمػم وم٢من ُمًٚمؿ، ومٞمف يؽمدد

 أدقمٞمف ذيمر اًمٗم٘مف يمت٥م ذم وىمع ىمد أنف واقمٚمؿش: »11/ 1» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل وًمذًمؽ

 ش.أومم قمٜمف سم٤مًمث٤مسم٧م واًمتٛمًؽط   قمٜمف اح٠مثقرة همػم
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 وم٤مًمٕمدول ،ط قمٜمف ورد سمام قمٚمؿ قمغم يم٤من ُمـ قمغم واضم٥م أنف اقمت٘مد سمؾ: ىمٚم٧م

 أدين هق اًمذي أتًتٌدًمقن: »وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل ومٞمف حيؼ أن خيٌم طمٞمٜمئذ قمٜمف

  ؟شظمػم هق سم٤مًمذي

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلـوزة صالة يف افتسؾقؿتون

 يٛمٞمٜمف، قمـ إطمدامه٤م اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة ذم شمًٚمٞمٛمف ُمثؾ شمًٚمٞمٛمتلم يًٚمؿ صمؿ 

 ظمالل صمالث: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م ي٤ًمره قمـ وإظمرى

 ُمثؾ اجلٜم٤مزة قمغم اًمتًٚمٞمؿ إطمداهـ اًمٜم٤مس، شمريمٝمـ يٗمٕمٚمٝمـط   اهلل رؾمقل يم٤من

 ش.اًمّمالة ذم اًمتًٚمٞمؿ

 يًٚمؿ يم٤منط   اًمٜمٌل أن ُمًٕمقد اسمـ قمـ وهمػمهش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم صم٧ٌم وىمد

د أن يٌلم ومٝمذا اًمّمالة، ذم شمًٚمٞمٛمتلم  ذم اًمتًٚمٞمؿ ُمثؾ: »إول احلدي٨م ذم سم٘مقًمف اعمرا

 .اعمٕمٝمقدشملم اًمتًٚمٞمٛمتلم أيش اًمّمالة

 سم٤مًمٜمٔمر أجْم٤م، واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ يم٤من أنف ذًمؽ إمم سم٤مٓو٤موم٦م يٕمٜمل أنف وحيتٛمؾ

 يًٚمؿ شم٤مرة يم٤منط   أنف أي أجْم٤م، اًمّمالة ذمط   ؾمٜمتف ُمـ يم٤من ذًمؽ أن إمم

 ٕن سمٕمد ومٞمف آطمتامل هذا أن همػم أيمثر، إول ًمٙمـ واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م وشم٤مرة شمًٚمٞمٛمتلم

 أهن٤م ئمٝمر ومال ُمًٕمقد اسمـ يروه٤م مل ًمٙمـط   قمٜمف صم٤مسمت٦م يم٤مٟم٧م وإن اًمقاطمدة اًمتًٚمٞمٛم٦م

 .أقمٚمؿ واهللش. اًمّمالة ذم اًمتًٚمٞمؿ ُمثؾ» اعمذيمقر ىمقًمف ذم شمدظمؾ

 رواي٦م ذم أمحد ،ش61/ 1ش »اعمًٌقط» ذم يمام احلٜمٗمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛمتلم إمم ذه٥م وىمد

/ 1ش »اًمٖمزي ىم٤مؾمؿ اسمـ ذح» ذم يمام واًمِم٤مومٕمٞم٦مش 111/ 1ش »اإلٟمّم٤مف» ذم يمام قمٜمف

 ش.وسمريم٤مشمف اهلل ورمحف زي٤مدة يًتح٥م ًمٙمـ: »وىم٤ملش سم٤مضمقري - 111

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 واحدة تسؾقؿي ظذ آؿتصور جقاز

 شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب حلدي٨م وم٘مط، إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م قمغم آىمتّم٤مر وجيقز -

 شمًٚمٞمٛم٦م وؾمٚمؿ أرسمٕم٤م، قمٚمٞمٝم٤م ومٙمؼم ضمٜم٤مزة، قمغم صغمط   اهلل رؾمقل أن: »قمٜمف

 ش.واطمدة

 اًمرواي٦م صح٧م ىمد: »قم٘مٌف احل٤ميمؿ ىم٤مل وم٘مد سمف، اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمٛمؾ وي٘مقيف

 قمٌد سمـ وضم٤مسمر قم٤ٌمس، اسمـ اهلل وقمٌد قمٛمر، سمـ اهلل وقمٌد ـم٤مًم٥م، أيب سمـ قمكم قمـ ومٞمف

 اجلٜم٤مزة قمغم يًٚمٛمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ هريرة وأيب أورم، أيب سمـ اهلل وقمٌد اهلل، وقمٌد اهلل،

 ش.واطمدة شمًٚمٞمٛمف

 واصمٚم٦م» ومٞمٝمؿ وزاد آصم٤مر، هذه هم٤مًم٥م اًمٌٞمٝم٘مل وأؾمٜمد اًمذهٌل، واوم٘مف وىمد: ىمٚم٧م

 ش.وهمػمهؿ إُم٤مُم٦م وأيب آؾم٘مع اسمـ

 اجلراح ؾمٜمده٤م ذم ٕن قمٜمدي، ٟمٔمر إورم أيب اسمـ رواي٦م قمغم اًمّمح٦م اـمالق وذم

 أظمرى، ـمريؼ ُمـ ًمٚمح٤ميمؿ وىمع يٙمقن أن إٓ ىمري٤ٌم، ؾمٌؼ يمام وٕمٞمػ وهق ُمٚمٞمح سمـ

 داود أبق وىم٤مل قمٜمف، اعمِمٝمقر ذم أمحد آُم٤مم ذه٥م آصم٤مر هذه وإمم أفمٜمف، ٓ مم٤م وذًمؽ

 قمـ قمٜم٘مف وًمقى هٙمذا،: ىم٤مل اجلٜم٤مزة؟ قمغم اًمتًٚمٞمؿ قمـ ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧مش: »111»

 ش.اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: وىم٤مل» يٛمٞمٜمف

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 افتسؾقؿي يف (وبرـوتف) زيودة

 ذم ًمثٌقهت٤م ًمٌٕمْمٝمؿ، ظمالوم٤م ُمنموقم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م هذه ذمش وسمريم٤مشمف» وزي٤مدة ىمٚم٧م

 هذه ذم وُمثٚمٝم٤م اًمٗمريْم٦م، ذم اًمتًٚمٞمٛمتلم ذم اعمت٘مدم ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ـمرق سمٕمض

 ذم هٜم٤م اؾمتح٤ٌمهب٤م ذطمف ذم اًمٖمزي ىم٤مؾمؿ اسمـ وذيمر ؾمٌؼ، يمام اجلٜم٤مزة صالة اعم٠ًمخ٦م

 قمدم إمم ومذه٥مش 111/ 1» طم٤مؿمٞمتف ذم اًم٤ٌمضمقري قمٚمٞمف ذًمؽ ورد اًمتًٚمٞمٛمتلم،

 .ذيمرٟم٤م ُم٤م واًمّمقاب اًمٗمريْم٦م ذم وٓ هٜم٤م ُمنموقمٞمتٝم٤م

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

ا يؽقن أن افتسؾقؿ يف افسـي  رسًّ

، اجلٜم٤مزة ذم يًٚمؿ أن واًمًٜم٦م  -  حلدي٨م ؾمقاء، ذًمؽ ذم وراءه وُمـ آُم٤مم ها

 أن واًمًٜم٦م يٜمٍمف، طملم ٟمٗمًف ذم ها  يًٚمؿ صمؿ» :سمٚمٗمظ اعم٠ًمخ٦م ذم اعمت٘مدم أُم٤مُم٦م أيب

 ش.إُم٤مُم٦م ومٕمؾ ُمثٚمام وراءه ُمـ يٗمٕمؾ

 يًٚمؿ يم٤من» :أنف قم٤ٌمس اسمـ قمـش 11/ 1» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرج ُمقىمقف، ؿم٤مهد وًمف

 .طمًـ وإؾمٜم٤مده ش.ظمٗمٞم٦م شمًٚمٞمٛم٦م اجلٜم٤مزة ذم

 يًٛمع طمتك يًٚمؿ اجلٜم٤مئز قمغم صغم إذا يم٤من» :أنف قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ روى صمؿ

 . صحٞمح وإؾمٜم٤مده ش.يٚمٞمف ُمـ

 اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم احلٜم٤مسمٚم٦م اىمقال اظمتٚمٗم٧م آصمريـ هذيـ ٓظمتالف ويم٠منف: ىمٚم٧م

 ش:111/ 1» اإلٟمّم٤مف ذم ومج٤مء

 وفم٤مهر سم٤مًمتًٚمٞمؿ، جيٝمر اإلُم٤مم أن إصح٤مب يمالم فم٤مهرش: اًمٗمروع» ذم ىم٤مل»

 يِمٝمد ُم٤مش اًمذه٥م ُمًٌقك» وش اعمذه٥م» قمـ ٟم٘مؾ صمؿش. ين أنف اجلقزي اسمـ يمالم

 .اجلقزي اسمـ ًمٙمالم
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 . أُم٤مُم٦م أيب حلدي٨م رضمحإ وهق

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 حترم افتل افثالثي آوؿوت يف اجلـوزة ظذ افصالة جتقز ٓ

 فرضورة إٓ ؾقفو افصالة

 إٓ ومٞمٝم٤م اًمّمالة َترم اًمتل اًمثالصم٦م آوىم٤مت ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة دمقز وٓ -

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم حلدي٨م ًميورة،

 ومٞمٝمـ ٟم٘مؼم أن أو ومٞمٝمـ، ٟمّمكم أن يٜمٝم٤مٟم٤مط   اهلل رؾمقل يم٤من ؾم٤مقم٤مت صمالث»

 متٞمؾ طمتك اًمٔمٝمرة ىم٤مئؿ ي٘مقم وطملم شمرشمٗمع، طمتك سم٤مزهم٦م اًمِمٛمس شمٓمٚمع طملم: ُمقشم٤مٟم٤م

 ش.شمٖمرب طمتك ًمٚمٖمروب اًمِمٛمس شمْمٞمػ وطملم اًمِمٛمس،

 ومروي اًمّمح٤مسم٦م ومٝمٛمف اًمذي وهق اجلٜم٤مزة، قمغم اًمّمالة يِمٛمؾ سمٕمٛمقُمف احلدي٨م 

 زيٜم٥م أن طمرُمٚم٦م أيب سمـ حمٛمد قمـ اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـش 118/ 1ش »اعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ

 اًمّمٌح، صالة سمٕمد سمجٜم٤مزهت٤م وم٠ميت اعمديٜم٦م، أُمػم وـم٤مرق شمقومٞم٧م ؾمٚمٛم٦م أيب سمٜم٧م

 ومًٛمٕم٧م: طمرُمٚم٦م أيب اسمـ ىم٤مل سم٤مًمّمٌح، يٖمٚمس ـم٤مرق ويم٤من: ىم٤مل سم٤مًمٌ٘مٞمع ومقوٕم٧م

 شمؽميمقه٤م أن وإُم٤م أن، ضمٜم٤مزشمٙمؿ قمغم شمّمٚمقا  أن إُم٤م ٕهٚمٝم٤م ي٘مقل قمٛمر سمـ اهلل قمٌد

 اسمـ قمـ ُم٤مًمؽ روى صمؿ. اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحح وؾمٜمده اًمِمٛمس، شمرشمٗمع طمتك

 وؾمٜمده. ًمقىمتٝمام صٚمٞمت٤م إذا اًمّمٌح وسمٕمد اًمٕمٍم سمٕمد اجلٜم٤مزة قمغم يّمغم: ىم٤مل قمٛمر

 أظمؼمه قمٚمٞم٤م أن زي٤مد أظمؼمين ضمري٩م اسمـ قمـ ضمٞمد سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل وروى. أجْم٤م صحٞمح

 قمٚمٞمٝم٤م يّمؾ ومٚمؿ اًمِمٛمس، اصٗمرت طملم اًمٌٍمة أهؾ ُم٘مؼمة ذم ووٕم٧م ضمٜم٤مزة أن

 أبق ومت٘مدم أىم٤مُمٝم٤م، صمؿ سم٤مًمّمالة يٜم٤مدي اعمٜم٤مدي سمرزة أبق وم٠مُمر: اًمِمٛمس همرسم٧م طمتك

 ُمـ آٟمّم٤مر ُمـ سمرزه وأبق ُم٤مًمؽ، سمـ أنس اًمٜم٤مس وذم اعمٖمرب، هبؿ ومّمغم سمرزة

 .اجلٜم٤مزة قمغم صٚمقا  صمؿ ،ط اًمٜمٌل أصح٤مب

 :ُمٚمخّمف ُم٤مش 117/ 1ش »اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل
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 اًمثالث، اًم٤ًمقم٤مت هذه ذم واًمدومـ اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة ضمقاز ذم اًمٜم٤مس واظمتٚمػ

 قمٓم٤مء ىمقل وهق آوىم٤مت، هذه ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة يمراه٦م إمم اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر ومذه٥م

 يرى واًمِم٤مومٕمل وإؾمح٤مق، وأمحد اًمرأي وأصح٤مب واًمثقري وآوزاقمل واًمٜمخٕمل

 .احلدي٨م عمقاوم٘متف أومم اجلامقم٦م وىمقل هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م أي واًمدومـ اًمّمالة

 .اهلل رمحف ُمٜمف وهؿ. سم٤مإلمج٤مع اًمّمالة هذه ضمقاز اًمٜمقوي دقمقى أن شمٕمٚمؿ وُمٜمف: ىمٚم٧م

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 أؾضؾ وادصذ ادسجد يف اجلـوزة صالة جقاز

 ش.رء ًمف ومٚمٞمس اعمًجد، ذم ضمٜم٤مزة قمغم صغم ُمـ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .أومْمؾ واعمّمغم اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة صالة ضمقاز: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 : ىم٤مل صمؿ

 ذم واًمٓمح٤موي ًمف واًمٚمٗمظش 161/  1» ُم٤مضم٦م واسمـش 66/  1» داود أبق أظمرضمف

 وقمٌدش 11/  1» واًمٌٞمٝم٘ملش 1/  198» قمدي واسمـش 181/  1ش »اعمٕم٤مين ذح»

 اًمٓمٞم٤مًمز ويمذاش 161 - 161/  1» ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـش 6179ش »اعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق

 ُمقمم ص٤مًمح قمـ ذئ٥م أيب اسمـ قمـ» ـمرق ُمـش 111 و 111/  1» وأمحدش 161/  1»

 ٕمحد، رواي٦م إٓ ،شًمف رء ومال: »أظمريـ وًمٗمظ. سمف ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ اًمتقأُم٦م

 ش.قمٚمٞمف رء ومال: »ومٚمٗمٔمٝم٤م روايتف، ذم داود أبق مجٞمٕم٤م قمٜمٝمؿ وؿمذ إول، سم٤مًمٚمٗمظ ومٝمل

 واسمـ اًمٓمٞم٤مًمز زي٤مدة اجلامقم٦م، رواي٦م اعمحٗمقظ أن وي١ميد ؿمذوذه٤م، ي١ميمد ومم٤م

 وأب٤مط   اًمٜمٌل أدريمقا  ممـ رضم٤مٓ وأدريم٧م: ص٤مًمح ىم٤مل: »احلدي٨م قم٘م٥م ؿمٞم٦ٌم أيب

 سيح ومٝمذاش  . يّمٚمقا  ومٚمؿ رضمٕمقا  اعمًجد ذم يّمٚمقا  أن إٓ جيدوا ومٚمؿ ضم٤مؤا إذا سمٙمر

 قمٛمـ طمٙم٤مه ُم٤م يٜم٤مؾم٥م اًمذي هق وم٢مٟمف اجلامقم٦م، سمٚمٗمظ احلدي٨م يروي يم٤من ص٤محل٤م أن ذم

 أيب رواي٦م سمخالف اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة شمريمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أدريمٝمؿ

 رواي٦م شم٠مويؾ سمٓمالن قمغم أجْم٤م ذًمؽ ويدل وشمٜم٤مومٞمف، شم٤ٌميٜمف وم٢مهن٤م ،شقمٚمٞمف رء ومال: »داود
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 وٓ اًمٚمٗمٔملم ُمٕمٜمك ًمٞمتحد: ىم٤مًمقا ! قمٚمٞمف رء ومال أي: داود أيب رواي٦م إمم اجلامقم٦م

 ٓ سمام داود أيب رواي٦م ؿمذوذ سمٞمٜم٤م أن ومٌٕمد اًمتّمحٞمح، ومرع اًمت٠مويؾ: وأىمقل.  يتٜم٤مىمْم٤من

 ىم٤ملش: »171/  1ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم ضم٤مء وىمد ًمٚمت٠مويؾ، ُمؼمر ومال ومٞمف، ري٥م

 ،شًمف أضمر ومال:»وروي ،شقمٚمٞمف رء ومال: »وروي ،شًمف رء ومال: »اعمحٗمقظ: اخلٓمٞم٥م

 رء ومال: »واًمّمحٞمح وم٤مطمش، ظمٓم٠مش ًمف أضمر ومال: »رواي٦م: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل. اٟمتٝمك

 ُمـ وُمٜمٝمؿ ًمْمٕمٗمف، سمف حيت٩م ٓ ُمـ ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ اًمتقأُم٦م ُمقمم وص٤مًمحش. ًمف

 يم٤من أنف ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم: ىمٚم٧مش. اٟمتٝمك ظم٤مص٦م، ذئ٥م أيب اسمـ رواه ُم٤م ُمٜمف ي٘مٌؾ

 وُمٜمٝمؿ طمج٦م، ومٝمق - ذئ٥م أيب يم٤مسمـ - آظمتالط ىمٌؾ ُمٜمف ؾمٛمع ُمـ ومٛمٜمٝمؿ اظمتٚمط،

 رأى قمٚمٞمف اؾمت٘مر اًمذي هق اًمتٗمّمٞمؾ وهذا سمحج٦م، ومٚمٞمس آظمتالط سمٕمد ُمٜمف ؾمٛمع ُمـ

 أمحد سمـ اهلل قمٌد قمـش 117/  1/  1» طم٤مشمؿ أيب اسمـ ومروى وطمديث٤م، ىمديام اًمٕمٚمؿ أهؾ

 ُمٜمف ؾمٛمع ُمـ يمٌػم، وهق اظمتٚمط وىمد ص٤محل٤م، أدرك ىمد ُم٤مًمؽ يم٤من: »ىم٤مل أنف أبٞمف قمـ

 سمف أقمٚمؿ ُم٤م احلدي٨م، ص٤مًمح وهق اعمديٜم٦م، أهؾ أيم٤مسمر قمٜمف روى وىمد ومذاك، ىمديام

 أن ىمٌؾ ظمرف يم٤من وىمد صم٘م٦م،: »قمٜمف وم٘م٤مل ٟمحقه، ُمٕملم اسمـ قمـ روى صمؿش. سم٠مؾم٤م

 قمروم٧م إذاش. ٟمٌٝم٤من سمـ ص٤مًمح وهق صم٧ٌم، ومٝمق خيتٚمط، أن ىمٌؾ ُمٜمف ؾمٛمع ومٛمـ يٛمقت،

 شمٕمقيؾ ومال صم٤مسم٧م، أنف شمٌٞمٜم٧م قمٜمف، ذئ٥م أيب اسمـ رواي٦م ُمـ احلدي٨م وأن اًمتٗمّمٞمؾ، هذا

 قمـ وٟمحقه اًمٌٞمٝم٘مل، ومٕمؾ يمام ومٞمف اعمجٛمؾ سم٤مًمٓمٕمـ ُمتٛمًٙم٤م شمْمٕمٞمٗمف إمم ذه٥م ُمـ قمغم

 طمدي٨م قمـ أيب ؾم٠مخ٧مش: »111 صش »ُم٤ًمئٚمف» ذم اهلل قمٌد اسمٜمف وم٘م٤مل أمحد، اإلُم٤مم

 ذم سمٞمْم٤مء اسمـ ؾمٝمٞمؾ قمغم صغمط   اًمٜمٌل أن: »قم٤مئِم٦م طمدي٨م: وم٘م٤مل هذا؟ هريرة أيب

 أو سمث٧ٌم، ًمٞمس قمٜمده يم٠منف. اًمتقأُم٦م ُمقمم ص٤مًمح طمدي٨م يث٧ٌم طمتك: ىم٤مل صمؿش. اعمًجد

 احلدي٨م هذا شمّمحٞمح قمـ شمقىمػ اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم وًمٕمؾ: ىمٚم٧م. سمّمحٞمح ًمٞمس

 ُمٕم٤مرض أنف فمـ أنف أو آٟمٗم٤م، قمٜمف ٟم٘مٚمتف اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ ًمف شمٌلم يقُمئذ يٙمـ مل ٕنف

 قمٜمد يٜمٌٖمل ٓ أنف أراه واًمذي. ري٥م سمال اًمّمح٦م ذم دوٟمف وهق اعمذيمقر، قم٤مئِم٦م حلدي٨م

 ذًمؽ ومٞمتخذ احلدي٨م، شمٕم٤مرض أهن٤م يتقهؿ وم٘مٝمٞم٦م أُمقرا اًمٜم٤مىمد يالطمظ أن احلدي٨م ٟم٘مد

 ًمق - احلدي٨م قمٚمؿ ىمقاقمد ُمـ ًمٞمس يمقٟمف ُمع - هذا وم٢من احلدي٨م، ذم ًمٚمٓمٕمـ طمج٦م

 سم٤مًمٓمرق وردت اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم رد ُمٜمف ًمٚمزم اًمٜم٘مد ذم قمٚمٞمف اقمتٛمد
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 ومٞمف اًمٓمٕمـ يٜمٌٖمل ومال قم٤مئِم٦م، حلدي٨م خم٤مًمٗم٤م ص٤مًمح طمدي٨م ومٙمقن هذا وقمغم. اًم٘مقي٦م

 يمام احلديثٞم٦م، اًمقضمٝم٦م ُمـ ُمٜمٝمام يمؾ صمٌقت سمٕمد سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ يٜمٌٖمل سمؾ ذًمؽ، سم٥ًٌم

 اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ىم٤مل وًمذًمؽ همػمه، ذم وهمػمهش اًمٜمخ٦ٌم ذح» ذم احل٤مومظ ىمرره

 وهذا: »هذا ص٤مًمح ذم ىمٞمؾ ُم٤م سمٕمض ذيمر أن سمٕمدش 199 - 198/  1ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم

 ومال اظمتالـمف، ىمٌؾ ىمديؿ ُمٜمف وؾمامقمف قمٜمف ذئ٥م أيب اسمـ رواي٦م ُمـ وم٢مٟمف طمًـ، احلدي٨م

 أن يٛمٙمـ ُم٤م وأطمًـ هذا،ش. آظمتالط ىمٌؾ سمف طمدث ُم٤م ًمرد ُمقضم٤ٌم اظمتالـمف يٙمقن

 هق إٟمام قمٚمٞمف يدزم ُم٤م هم٤مي٦م قم٤مئِم٦م طمدي٨م أن هق آٟمٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر اًمتقومٞمؼ ؾمٌٞمؾ ذم ي٘م٤مل

 أضمر يٜمٗمل ٓ ٕنف ذًمؽ، يٜم٤مذم ٓ ص٤مًمح وطمدي٨م اعمًجد، ذم اجلٜم٤مزة صالة ضمقاز

 أبق ىم٤مل اعمًجد، ذم سمّمالهت٤م ظم٤مص٤م أضمرا  يٜمٗمل وإٟمام ُمٓمٚم٘م٤م، اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة

 ًمٞمس اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة صالة أن ًمٌٞم٤من وم٤محلدي٨م: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمًٜمدي احلًـ

 وإٟمام سم٤مق، اًمّمالة أصؾ وم٠مضمر اعمٙمتقسم٤مت، ذم يمام اعمًجد ذم يمقهن٤م ٕضمؾ أضمر هل٤م

 احلدي٨م ومٞمٙمقن اعمًجد، ذم أهن٤م ُمـ يتقهؿ ُم٤م سمقاؾمٓم٦م إضمر ؾمٚم٥م إلوم٤مدة احلدي٨م

 يمقهن٤م قمغم زائدة ومْمٞمٚم٦م سمذًمؽ هل٤م يٙمقن أن همػم ُمـ اعمًجد ذم اًمّمالة إلسم٤مطم٦م ُمٗمٞمدا

 سمح٥ًم إدًم٦م سملم وشمقومٞم٘م٤م ًمٚمتٕم٤مرض دومٕم٤م آطمتامل هذا يتٕملم أن ويٜمٌٖمل. ظم٤مرضم٦م

 يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٟمٕمؿ ُمِمٙمؾ، اعمًجد ذم اًمّمالة سمٙمراه٦م وم٤مًم٘مقل هذا، وقمغم. اإلُمٙم٤من

 اعمًجد، ظم٤مرج يّمكم يم٤منط   أنف اًمٖم٤مًم٥م أن قمغم سمٜم٤مء اعمًجد ظم٤مرج إومْمؾ

 طمدي٨م اًمت٘مك اجلٛمع، وهبذا: ىمٚم٧مش. أقمٚمؿ واهلل. ُمرشملم أو ُمرة يم٤من اعمًجد ذم وومٕمٚمف

 اعمًجد، ذم اًمّمالة إسم٤مطم٦م قمغم ُمٜمٝمام يمؾ دًٓم٦م طمٞم٨م ُمـ قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمع اًمؽممج٦م

 اهلقى قمـ دمرد ُمـ ومٞمف يِمؽ ٓ أُمر ومٝمذا اعمًجد، ظم٤مرج اًمّمالة إومْمؾ يمقن وأُم٤م

 ذم سمٞمٜمتف يمامط   هديف قمغم اًمٖم٤مًم٥م هق ذًمؽ يمقن ًمثٌقت اعمذهٌل، واًمتٕمّم٥م

 طم٤ٌمن اسمـ ىمقل إمم اًمٌٞم٤من هذا سمٕمد اًمتٗم٤مت ومال ،ش117 - 116 صش  »اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم»

 اعمّمكم أنط   اعمّمٓمٗمك خيؼم يمٞمػ سم٤مـمؾ، ظمؼم وهذاش:   166/  1ش »اًمْمٕمٗم٤مء»  ذم

 ذم اًمٌٞمْم٤مء اسمـ ؾمٝمٞمؾ قمغمط   هق يّمكم صمؿ إضمر، ُمـ ًمف رء ٓ اجلٜم٤مزة ذم

 !!  اعمًجد؟

 ومال:  »سمٚمٗمظش  ُمّمٜمٗمف»  ذم احلدي٨م روى ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أن اًمزيٚمٕمل ذيمر :تـبقف
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 ش !ًمف صالة

 إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م يمام ،شًمف رء ومال:  »سمٚمٗمظ رواه وإٟمام قمٜمده، اًمٚمٗمظ هذا أر ومل

 .اًمتٜمٌٞمف وم٤مىمت٣م اًمتخري٩م، هذا صدر ذم

 .(166 -161/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 جقاز مع ادصذ يف اجلـوزة ظذ افصالة إوػ أن ظذ افدفقؾ

 ادسجد يف ـقهنو

 ذم ضمٜم٤مزة قمغم صغم ُمـ: »هق اًمذي هريرة أيب طمدي٨م صحح٧م أن٧م :مداخؾي

 ُمـ أومْمؾ اعمّمغم ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة أن زم ىمٚم٧م أن٧مش  ًمف رء ومال اعمًجد

 ..إومْمٚمٞم٦م دًمٞمؾ هق ومام اعمًجد، ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة

 قمغم اًمّمالة قمغم اًمرؾمقل عمقافم٦ٌم.. اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل عمقافم٦ٌم :افشقخ

 قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة قمٝمد ذم اًمٜم٤مس سمٕمض ذًمؽ أنٙمر طمتك اعمًجد دون اعمّمغم ذم اجلٜم٤مزة

 ذم إٓ اًمٌٞمْم٤مء اسمـ قمغمط   اهلل رؾمقل صغم ُم٤م اًمٜم٤مس ٟمز ُم٤م أهع ُم٤م:  »وم٘م٤مًم٧م

 ومٝمٛم٧م؟ش  اعمًجد

 يًتدل ودًمٞمٚمف قم٤مئِم٦م حلدي٨م هريرة أيب طمدي٨م سمٜمًخ ي٘مقل[ اًمٌٕمض] :مداخؾي

 .قم٤مئِم٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م سم٢مٟمٙم٤مر

 ًمٚمّمح٤مسم٦م؟ ىم٤مًم٧م ُم٤مذا ومٕمٚم٧م؟ ُم٤مذا وقم٤مئِم٦م :افشقخ

 .قمٚمٞمٝمؿ أنٙمرت :مداخؾي

 سم٢مٟمٙم٤مر أم اًمًٞمدة، قمغم أنٙمر ُمـ وم٢ٌمٟمٙم٤مر ٟم٠مظمذ؟ اإلٟمٙم٤مريـ سم٠مي ؟!وم٢مذاً  :افشقخ

 قمٚمٞمٝم٤م؟ أنٙمر ُمـ قمغم اًمًٞمدة

 ..ُمـ قمغم اًمًٞمدة سم٢مٟمٙم٤مر :مداخؾي

 قمٚمٞمٝم٤م أنٙمروا ومام قمٚمٞمٝم٤م أنٙمروا اًمذيـ أُم٤م ُمٕمٝم٤م، احلدي٨م ٕن ح٤مذا؟ :افشقخ
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 ذم اًمرؾمقل ومّمالة اعمّمغم، ذم يّمكم يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ؾمقى سمحج٦م

 ضمؾ أن إُمر ذم ُم٤م يمؾ وًمٙمـ اعمًجد، ذم اجلٜم٤مزة قمغم ًمٚمّمالة إضم٤مزشمف يٜم٤مذم ٓ اعمّمغم

 صاله٤م صاله٤م اًمتل اًمّمٚمقات ُمـ وىمٚمٞمؾ اعمّمغم ذم صاله٤م صاله٤م اًمتل اًمّمٚمقات

 سمٞم٤من قمٚمٞمف يقافم٥م مل سمام وي١مظمذ يم٠مومْمؾ، قمٚمٞمف وافم٥م سمام ي١مظمذ وًمذًمؽ اعمًجد: ذم

 ذم اًمٙمثػم اًمٗمٕمؾ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمكم سملم اًمتقومٞمؼ يٙمقن وهبذا يمج٤مئز: اجلقاز

 ُم٤م ًمٌٞم٤من ًمف رء ومال هريرة أيب طمدي٨م ي٠ميت طمٞمٜمئذٍ  اعمًجد، ذم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٗمٕمؾ اعمّمغم

 عمثؾ ومدومٕم٤مً  إومْمؾ، هق اعمًجد ذم شمّمغم أن اًمٗمريْم٦م اًمّمالة إصؾ أن ًمؽ ذيمرشمف

 اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة قمغم صغم: أي اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ وىمد ؾمٞمام ٓ اًمتقهؿ هذا

 .اعمّمغم ذم اًمّمالة قمغم زائد يم٠مضمر ًمف رء ومال

 ( 11: 19: 11/   18/   واًمٜمقر اهلدى )

 ؿزه يف وهق ادقً ظذ افصالة جقاز

 ش .سمثالٍث  ُمقشمِفِ  سمٕمد َُمٞم٧ٍِّم  قمغم صغم» ط    اًمٜمٌل أن: قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 [:اإلموم ؿول]

ة أن :قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م أىمقاه٤م أطم٤مدي٨م: ًمف يِمٝمد  ؾمقداء اُمرأ

 إهن٤م: وم٘مٞمؾ أج٤مم؟ سمٕمد قمٜمٝم٤م وم٠ًمل ،-ط   -اًمٜمٌل ومٗم٘مده٤م ومامشم٧م، اعمًجد، شَمُ٘مؿه  يم٤مٟم٧م

 اًمِمٞمخ٤من، رواه .قمٚمٞمٝم٤م وصغم ىمؼمه٤م وم٠متك ش .آذٟمتٛمقين؟ يمٜمتؿ هال» :وم٘م٤مل. ُم٤مشم٧م

 -111ش »اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» ذم خمرج وهق هلام، واًمًٞم٤مق واًمٌٞمٝم٘مل ُم٤مضمف يم٤مسمـ وهمػممه٤م

 ش .اعمٕم٤مرف

 اًمّمالة ضمقاز ومٗمٞمف أيمثر: أو صمالصم٦م ومٝمل ُمقهت٤م، ُمـ أج٤مم سمٕمد قمٚمٞمٝم٤م صغم أنف ومٗمٞمف

 هق يمام اًم٘مٌقر: إمم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل يِمٛمٚمف ٓ ذًمؽ وأن ىمؼمه، ذم وهق اعمٞم٧م قمغم

 احل٤مدث سمٕمٚمٛمف وإٟمام ًمٞمٚم٦م، أو سمٞمقم ي٘مٞمد ٓ اجلقاز وأن اعمقوع، هذا همػم ذم ُمٌلم

ش اًمتٛمٝمٞمد» يمت٤مسمف ذم اًمؼم قمٌد اسمـ اعمٖمريب احل٤مومظ أوم٤مض وىمد. واًمدومـ سم٤مًمقوم٤مة

 وسمٞم٤من -قم٤مدشمف هل يمام -سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م اًم٤ٌمب ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ذيمر ذمش 6/179»
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 اٟمتٝمك ُم٤م سمخالص٦م ذًمؽ ظمتؿ صمؿ ومٞمٝم٤م، ٟمٔمرهؿ ووضمٝم٦م طمقهل٤م، اًمٗم٘مٝم٤مء إئٛم٦م ُمذاه٥م

 ًمف ومٛم٤ٌمح قمٚمٞمٝم٤م: صكم ىمد ضمٜم٤مزة قمغم أو ىمؼم، قمغم صغم ُمـ» :وم٘م٤مل وم٘مٝمٝم٤م، ُمـ إًمٞمف

 ُمٜمف، اعمٜمع قمغم اجلٛمٞمع اشمٗمؼ وٓ رؾمقًمف، وٓ اهلل حئمره مل ظمػماً  ومٕمؾ ىمد ٕنف ذًمؽ:

 -ط   - اهلل رؾمقل صغم وىمد ،[77: احل٩م] ﴾ َواوْمَٕمُٚمقا اخْلػَْمَ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل وىمد

 طمرج، ومٖمػم ومٕمؾ ومٛمـ ُمٜمف، اعمٜمع قمغم اجلٛمٞمع اشمٗمؼ وٓ ٟمًخف، قمٜمف ي٠مت ومل ىمؼم، قمغم

 قَمْٝمُده ىمدم ُم٤م أنف إٓ اهلل، ؿم٤مء إن ضمزيؾ وأضمر وؾمٕم٦م طمؾ ذم هق سمؾ ُمٕمٜمَّػ، وٓ

 صٚمقا  أهنؿ أصح٤مسمف قمـ وٓ -ط   - اًمٜمٌل قمـ ي٠مت مل ٕنف قمٚمٞمف: اًمّمالة ومٛمٙمروه

 ش. ؿمٝمر ومٞمف روي ُم٤م وأيمثر ذًمؽ، سمحدصم٤من إٓ اًم٘مؼم قمغم

 .(69/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلـوزة صالة ظـ اإلظالن

 سمٕمد اعمًجد ذم إٟم٤ًمن ي٘مقم يٕمٜمل اجلٜم٤مزة صالة ذم ًمٚمتًٛمٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾي

 ومًٜمّمكم اًمٗمرض صٚمٞمتؿ إذا مج٤مقم٦م ي٤م ومٞم٘مقل ىمٌٚمٝم٤م، أو اًمٗمرض صالة سمٕمد أو اًمّمالة

  اًمٜمٕمل؟ ُمـ هذا ُيْٕمَتؼم ومٝمؾ اجلٜم٤مزة، قمغم

 طم٤مضم٦م هٜم٤مك يم٤من وم٢من ٓ؟ أم طم٤مضم٦م هٜم٤مك هؾ ًمٙمـ اًمٜمٕمل، ُمـ ًمٞمس ٓ، :افشقخ

ه ٓ ُمٙم٤من ذم ُمثالً  اجلٜم٤مزة شمٙمقن يم٠من سمف سم٠مس، ٓ اًمتٜمٌٞمف هلذا  إمم اًمداظمٚمقن يرا

 . اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م شمٗمقهتؿ ٓ أضمؾ ُمـ هذا: إمم ٟمٔمرهؿ ومٞمٚمٗم٧م اعمًجد،

 . ٟمٕمؿ :مداخؾي

 اعمًجد، داظمؾ سمج٤مٟم٥م ُمقوققم٦م يٕمٜمل واوح٦م، اجلٜم٤مزة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م :افشقخ

 . اًمتٜمٌٞمف هذا عمثؾ داقمل ومال قمٚمٞمٝم٤م، سمٍمه وىمع اعمًجد دظمؾ ُمـ ويمؾ

 (11: 11: 11/ 117/واًمٜمقر اهلدى)
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 اجلـوزة تؽبرات مع افقديـ رؾع

ع هؾ اجلٜم٤مزة، وصالت اًمٕمٞمد صالة ذم :افسوئؾ  شمٙمٌػماهت٤م؟ ُمع اًمٞمد رومع ُينْمَ

 .ينمع ٓ ٓ، :افشقخ

 (11: 11: 11/ 118/واًمٜمقر اهلدى)

 ظؾقفو؟ كصع هؾ إكسون حلؿ مـ ؿطعي وجدكو إذا

 ٓ؟ أم قمٚمٞمف يّمغم هؾ ومالة، ذم حلٛمف، ُمـ ىمٓمٕم٤مً  ُوضمد إلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم :افسمال

 .قمٚمٞمٝم٤م يّمغم ومال ُمٜمف اًم٘مٓمع أُم٤م اإلٟم٤ًمن، هق قمٚمٞمف يّمغم اًمذي :اجلقاب

  (:..18: 11/   17/   واًمٜمقر اهلدى)

  (فف يشء ؾال ادسجد يف اجلـوزة ظذ صذ مـ): حديٌ معـك

 رء ومال اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة قمغم صغم ُمـ: »حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م، :مداخؾي

 ؟شًمف رء ومال» أوش قمٚمٞمف

 ش.ًمف رء ومال» :افشقخ

 وطمٙمٛمف؟ :مداخؾي

 .اًمٚمٗمظ هبذا صحٞمح :طمٙمٛمف :افشقخ

 طمٙمؿ أن إوه٤مم، سمٕمض ذم يًت٘مر ىمد ُم٤م إسمٓم٤مل هق احلدي٨م، ُمـ واعم٘مّمقد

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات يمحٙمؿ اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة صالة

 اجلامقم٦م صالة» شمتْم٤مقمػ، اًمّمالة أن ُمٕمروف اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات سم٤مًمٜم٦ًٌم 

 ش.درضم٦م وقمنميـ سمًٌع: »رواي٦م وذمش درضم٦م وقمنميـ سمخٛمس اًمٗمرد صالة شمٗمْمؾ

 قمٚمٞمٝم٤م واًمّمالة إىم٤مُمتٝم٤م ومٞمجقز اًمٗمرائض، صالة قمـ ختتٚمػ اجلٜم٤مزة صالة
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 قمٚمٞمٝم٤م يّمغم أن اًمٕمٙمس قمغم اًمٗمْمٞمٚم٦م سمؾ اًمٗمْمٞمٚم٦م، شمٚمؽ ًمف ًمٞمس وًمٙمـ سم٤معمًجد،

 .اعمًجد ظم٤مرج

 أطمٞم٤مٟم٤ًم، ذًمؽ ومٕمؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن ضم٤مز: اعمًجد ذم قمٚمٞمٝم٤م صغم وم٢مذا 

 أداء طمٞم٨م ُمـ اعمًٚمٛملم أذه٤من ذم ُمًت٘مرة هل اًمتل اًمٗمْمٞمٚم٦م شمٚمؽ ًمف ًمٞمس وًمٙمـ

 .اًمقهؿ هذا ًمدومع هق اًمٜمٗمل ومٝمذا اعمًجد، ذم اًمٗمريْم٦م

  (11: 19: 11/   161/  واًمٜمقر اهلدى)

 افسؼط ظذ افصالة

 . ًمٚمً٘مٞمٓم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾي

  ٟمٕمؿ؟ :افشقخ

ة :مداخؾي  . ؾم٘مٓم٧م ؾم٘مٞمٓم٦م، يٕمٜمل أؾم٘مٓم٧م اُمرأ

 . أُمف ُمـ ٟمزل اعمقًمقد يٕمٜمل :مداخؾي

  ُم٤مذا؟ اٟمتٝمك، :افشقخ

 ؟..طمٙمؿ وقمٚمٞمف قم٘مٞم٘م٦م قمٚمٞمف وهؾ قمٚمٞمف، صغم ُمـ طمٙمؿ :مداخؾي

  ُمٞمت٤ًم؟ أم طمٞم٤مً  ؾم٘مط :افشقخ

 . ُمٞمت٤مً  :مداخؾي

ؾ طَمٞم٤ًّم، ؾم٘مط إذا ُم٤م سمخالف قم٘مٞم٘م٦م، قمٚمٞمف وًمٞمس قمٚمٞمف، يّمغم ٓ :افشقخ ًَ  ومُٞمْٖم

ًمد وٓسمد وضمقسم٤مً  ًمٞمس وًمٙمـ قمٚمٞمف، وُيَّمغمَّ   . قمٜمف َيُٕمؼ أن ًمٚمقا

 . يقُملم أو يقم يٕمٜمل اًم٤ًمسمع ىمٌؾ ُم٤مت يٕمٜمل اًم٤ًمسمع؟ يمٛمؾ ُم٤م وًمق :مداخؾي
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 طمٙمٛمف، ًمف ُمٞمت٤مً  ؾم٘مط إذا طمٙمٛمف ًمف طمٞم٤مً  ؾم٘مط إذا اجلقاب، قمروم٧م أن٧م :افشقخ

 .وًمق ومٞمف سم٘مك ُم٤م

  (11: 16: 16/ 111/ واًمٜمقر اهلدى)

 اخلؿر صورب ظذ افصالة حؽؿ

 قمٚمٞمف؟ اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م مخر ؿم٤مرب وًمٙمـ ُمٞم٧م واطمد  :افسوئؾ

 ُمـ يٛمتٜمع أن اعمجتٛمع، ذم ىمدوة هؿ اًمذيـ اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم جي٥م :افشقخ

: أن قمٚمٞمٝمؿ ومٞمج٥م اًمٜم٤مس ؾم٤مئر أُم٤م قمٚمٞمف، اًمّمالة  اعمًٚمٛملم قم٘مٞمدة  ُمـ ٕن يّمٚمقا

 وجي٥م ووم٤مضمر، سمر يُمّؾ  وراء اًمّمالة جي٥م أنف :اًمًٚمػ قمـ اخلٚمػ شمقارصمٝم٤م اًمتل

 .ووم٤مضمر سمر يُمّؾ  قمغم اًمّمالة

 سمٕمض قمغم اًمّمالة قمـ اُمتٜمع ط     اًمٜمٌل أن إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وًمٙمـ

 طِمْٙمَٛم٦مٌ  هذا وذم قمٚمٞمف اًمّمالة ُمـ اُمتٜمع وهقش قمٚمٞمف صٚمقا » ٕصح٤مسمف وىم٤مل اًمٜم٤مس،

 اًمّمالة ُمـ هق واُمتٜمع قمٚمٞمف، اًمّمالة ُمـ سمقاضمٌٝمؿ ي٘مقُمقا  سم٠من اعمًٚمٛملم أُمر سم٤مًمٖم٦م،

ٌَلمِّ  قمٚمٞمف: ّٓ  يٜمٌٖمل يم٤من يٗمٕمٚمف يم٤من ُم٤م أن ًمٚمٜم٤مس ًمُٞم  .يٗمٕمٚمف أ

 ُم٤م ُم٤مت، صالة شم٤مرك ُم٤مت ًمٚمخٛمر ؿم٤مرب رضمؾ اًمّمقرة هذه ُمثؾ ومٗمل وًمذًمؽ 

 ٓ، اًمّم٤محللم، اعمًٚمٛملم ُمـ[ ويم٠منف] قمٚمٞمف يّمٚمقا  ُّيجٛمقا  أهنؿ اًمٜم٤مس ًمٙمؾ جيقز

 ُمـ يٛمتٜمٕمقا  أن اًم٘مدوة أهؾ وُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أهنؿ يٕمتؼمون ممـ سمٕمْمٝمؿ قمغم جي٥م

 .وم٤مؾم٘م٤مً  يم٤من ٕنف آُمتٜم٤مع: ؾم٥ٌم اًمٜم٤مس ُيَٕمٚمَّؿ وأن قمٚمٞمف، اًمّمالة

 (11: 11: 11/ 111/واًمٜمقر اهلدى)

 ادؼزة يف اجلـوزة ظذ افصالة

 قمٚمٞمف أمحد اإلُم٤مم يمالم ُمـ ُيْٗمَٝمؿ وُم٤م اعم٘مؼمة، ذم اجلٜم٤مئز صالة طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾي

 اجلٜم٤مئز؟ إٓ اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة شمّمح ٓ: وم٘م٤مل اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة قمـ ؾُمِئؾ ح٤م اهلل رمح٦م



 يمت٤مب اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  

 

177 

ّقر ُُمـَخّّمص ُمٙم٤من هٜم٤مك يم٤من إذا اعم٘مؼمة ٟمٕمؿ، :افشقخ ًَ  .ضم٤مز اجلٜم٤مئز قمغم ًمٚمّمالة ُُم

 هذا قمغم اًمّمالة يّمح ومال اًم٘مٌقر، سملم اعمٞم٧م ومٞمف اًمذي اًمٜمٕمش ُووع إذا أُم٤م 

ص ُمٙم٤من ذم يم٤من إذا أُم٤م اًم٘مٌقر، سملم وهق اعمٞم٧م  ُمّمغم.. اعمّمغم سم٠منف وُيٕمرف ُُمـَخّمَّ

راً  آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام ويٙمقن اًمٕمٞمد، ُمّمغم أو اجلٜم٤مئز قَّ ًَ ٧م ُُم  اجلٜم٤مزة، صالة َصحَّ

٧م  .ومال وإٓ اًمٕمٞمد صالة وَصحَّ

 ..اًمًقداء طمدي٨م! أؾمت٤مذٟم٤م :مداخؾي

ة :افشقخ  .اًمًقداء اعمرأ

 ..سملم يقومؼ يٕمٜمل هذا يٙمقن أٓ اعم٘مؼمة، ذمط   اًمرؾمقل صغم قمٜمدُم٤م ٟمٕمؿ، :مداخؾي

 .ىمؼمه٤م ذم وهل قمٚمٞمٝم٤م صغم اعم٘مؼمة، ذم قمٚمٞمٝم٤م صغم ُم٤م هق! أظمل ٓ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 (11: 11: 11/ 111/ واًمٜمقر اهلدى)

 افـبقيي اخلصوئص مـ دؾـف بعد ادقً ظذ افصالة هؾ

 اعمًجد، ذم قمٚمٞمف صٚمٞم٧م وُم٤م اعم٘مؼمة ذم قمٚمٞمف وصٚمٞم٧م ُمٞم٧م ُم٤مت إذا :افسوئؾ

 احلدي٨م ي٘مقل وم٤مٕخ صٚمٞم٧م إذا يٕمٜمل اُمرأة، قمغم صغمط    اًمٜمٌل أن هذا احلدي٨م

 .ط  اًمٜمٌل قمغم ُمقىمقف هذا

 يٕمٜمل؟ ُمقىمقف يمٞمػ :افشقخ

 .قمٚمٞمٝم٤م صغم اًمذي هقط    اًمٜمٌل ٕن قمغم يٕمٜمل :افسوئؾ

 .خمّمقص يٕمٜمل ُمقىمقف شم٘مّمد :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :افسوئؾ
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ح ـمٞم٥م، :افشقخ  وم٤مشمف ُمـ ومٙمؾ اًمًالم، قمٚمٞمف   سمف ظم٤مص٤مً  ًمٞمس شمٕمٌػمك، َصحِّ

 .يدومـ ُم٤م سمٕمد قمٚمٞمف يّمكم أن ًمف اعمٞم٧م، قمغم اًمّمالة

  (11: 18: 11/ 176/واًمٜمقر اهلدى)

 اجلـوئز صالة أثـوء ادصع كظر يؽقن أيـ

 يم٤من ومٓمٌٕم٤مً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل صالة صٗم٦م اًمٙمت٤مب ذم ٟم٘مرا  يمٜم٤م :افسوئؾ

 يٙمقن أجـ اجلٜم٤مزة صالة ظمالل :أن ؾم١مازم ،اًمًجقد ُمٙم٤من قمغم اًمٜمٔمر أن ومٞمٝم٤م وارد

  اًمٜمٔمر؟

 . هق هق وم٤مجلقاب اخلٛمس، يم٤مًمّمٚمقات ىم٤مئامً  ُم٘مٞمامً  دُم٧م ُم٤م :افشقخ

 . اًمًجقد ُمٙم٤من إمم :افسوئؾ

 . ٟمٕمؿ :افشقخ

  (11: 11: 16/   161/  واًمٜمقر اهلدى)

 اجلـوزة صالة ؽر يف ادصؾغ يدي بغ اجلـوزة وضع حؽؿ

 ىمٌؾ اعمّمٚملم أُم٤مم اجلٜم٤مزة ووع ُمـ اًمنمقمٞم٦م ذم طمرج يقضمد هؾ :مداخؾي

 قمٚمٞمٝم٤م؟ اًمّمالة ىمٌؾ ُمثاًل، اًمٔمٝمر صالة ذم اعمّمٚملم أُم٤مم اًمّمالة،

 ًمٞمس إَْوًَمقي، اًم٘مٞم٤مس يًتٕمٛمؾ ُمـ قمٜمد احلرج يمؾ ذًمؽ ذم ـمٌٕم٤مً  :افشقخ

ء]﴾ُأف   هَلاَُم  شَمُ٘مْؾ  وَمال﴿: إوًمقي اًم٘مٞم٤مس اًم٘مٞم٤مس، ُمٓمٚمؼ  سم٤مب ومٛمـ ،[11:اإلها

 .سم٤مًم٘مٞم٤مس ي٘مقل ُمـ قمٜمد أوًمقي، ىمٞم٤مس هذا سمٙمػ، شميهبام ٓ أومم

 وٓ اًم٘مٌقر، قمغم دمٚمًقا  ٓ» ىم٤ملط   اًمٜمٌل أن مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمٚمٜم٤م إذا: ٟم٘مقل ومٜمحـ

 ُمٔم٤مهر فمٝمقر طمٞم٨م ُمـ أهؿ ىمؼمه ذم وهق اعمٞم٧م قمغم اًمّمالة شمرى ،شإًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا 

 إرض؟ وضمف قمغم يزال وٓ اعمٞم٧م إمم اًمّمالة أم اًمنمك،
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 ٓ إوًمقي اًم٘مٞم٤مس سم٤مب ُمـ: ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ اًمقصمٜمٞم٦م، ُمٔم٤مهر طمٞم٨م ُمـ أىمقى هذا

 وم٘مط، قمٚمٞمف ًمٚمّمالة إٓ يم٤من، صػ وأّي  إول اًمّمػ أُم٤مم اعمٞم٧م ٟمٕمش ووع جيقز

 اًمذريٕم٦م، ؾمد سم٤مب ُمـ قمٜمف ُيٜمَْٝمك ومٝمذا أجديٜم٤م، سملم واعمٞم٧م وضمؾ قمز هلل يّمكم أن أُم٤م

 ُم٤م هذا اًم٘مؼم إمم يّمغم ىمؼمه، ذم وهق اعمٞم٧م قمغم: أي اًم٘مؼم، قمغم اًمّمالة قمـ يم٤مًمٜمٝمل

 .جيقز

 اًمّمالة قمـ هنك: ؿمجقن ذو ي٘م٤مل يمام واحلدي٨م أظمرى، ُم٠ًمخ٦م شمدظمؾ هٜم٤م ًمٙمـ 

 .شإًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر، قمغم دمٚمًقا  ٓ: »آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام اًم٘مٌقر إمم

 اًمٜم٤مومٚم٦م صالة ًمٞمس ًمٙمـ ىمؼمه، ذم وهق اعمٞم٧م إمم اًمّمالة جيقز صالة، هٜم٤مك ًمٙمـ 

 وهل اجلٜم٤مزة هذه قمغم يّمكم أن ًمٚمٛمّمكم يت٠ميت مل اًمتل اجلٜم٤مزة صالة وإٟمام اًمٗمريْم٦م، أو

 .قمٚمٞمف يّمٚمقا  أن اًمٜم٤مس ًمٌٕمض يتٞمن ومل وَمُدومـ إرض، وضمف قمغم

قن ىمؼمه إمم يذهٌقن ومٝم١مٓء   اعمٞم٧م صالة قمٚمٞمف ويّمٚمقن اًم٘مؼم، ظمٚمػ وَيُّمٗمه

 .ٟم٤مومٚم٦م يم٤مٟم٧م أو ومريْم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء أظمرى، صالة ًمٞم٧ًم

 اعمخّمقص، اًمٕم٤مم ُمـش إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف: وطمٞمٜمئذٍ 

 اعمقوقع ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م سمجٛمع اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يًتٗمٞمده اًمذي اًمٗم٘مف ُمـ وهذا

 ٓ: »اًم٘م٤مقمدة هذه يًتحي وإٟمام ٟمٗمًف، ذم اًمٗم٘مف يتْم٤مرب أن يٜمٌٖمل ومال اًمقاطمد،

 ٟمص ومٝمذا ىمؼمه، ذم وهق اعمٞم٧م قمغم اًمرؾمقل صغم قم٤مم، ٟمصش اًم٘مٌقر إمم شمّمٚمقا 

 وٟمخرج هذا إمم هذا ٟمْمؿ اجلٜم٤مزة، صالة همػم اًم٘مٌقر إمم شمّمٚمقا  ٓ: ومٞم٘م٤مل ظم٤مص،

ص قم٤مم، اًمٜمٝمل: أي اًمٜمتٞمج٦م، هبذه  شمٗمْمؾ. ىمؼمه ذم وهق اعمٞم٧م قمغم اًمّمالة ُمٜمف ُُمـَخّمَّ

 .أؾمت٤مذ ي٤م

 اًمذي اًم١ًمال قمـ اجلقاب قمـ أهمٜمك اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ًمٕمؾ :مداخؾي

 يدرك مل عمـ جيقز وهؾ اعم٘مؼمة؟ ذم اجلٜم٤مزة صالة دمقز هؾ: اًم٤ًمئؾ ىمقل وهق سمٕمده،

 .إمم سمٛمٕمٜمك قمغم وـمٌٕم٤مً  اًم٘مؼم؟ قمغم يّمكم أن اًمّمالة

 .ٟمٕمؿ :افشقخ
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 .سمس يٕمٜمل اًمتخري٩م هذا :مداخؾي

 (11: 11: 16/ 711/ واًمٜمقر اهلدى)

 اجلـوزة صالة ؽر يف ادصؾغ أموم اجلـوزة وضع جيقز ٓ

 وإٟمام اعمّمٚملم، يدي سملم وٓ اإلُم٤مم يدي سملم ٓ اجلٜم٤مزة ووع جيقز ٓ :افشقخ

 سمٞمٜمام أمجٕملم، اعمّمٚملم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة شمقوع أمجٕملم، اعمّمٚملم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة شمقوع

 إن اًمٌٕمدي٦م اًمًٜم٦م صالة وُمـ اًمٗمريْم٦م صالة ُمـ اٟمتٝمقا  ُم٤م وم٢مذا اًمٗمريْم٦م، يّمٚمقن

 .سمٕمدي٦م ؾمٜم٦م هل٤م اًمّمالة يم٤مٟم٧م

ُمقن: طمٞمٜمئذٍ   صالة واجلامقم٦م هق ومٞمّمكم اإلُم٤مم يدي سملم ويْمٕمقهن٤م اجلٜم٤مزة ُيَ٘مدِّ

 ُم٤ٌمذة اإلُم٤مم يدي سملم يم٤من ؾمقاء إـمالىم٤مً  اعمّمٚمٞملم يدي سملم اجلٜم٤مزة ومقوع اجلٜم٤مزة،

 .اًمّمقرة يم٤مٟم٧م ُمٝمام جيقز ٓ وهذا هذا إول اًمّمػ يدي وسملم اإلُم٤مم ظمٚمػ أو

  (11: 17: 11/   689/  واًمٜمقر اهلدى )

  (11: 11: 11/   689/  واًمٜمقر اهلدى )

 افػريضي يف ادصؾغ يدي بغ اجلـوزة وضع حؽؿ

 اعم٘مؼمة أُم٤م: يٕمٜمل ُمّمغم ذم يٙمقن اعم٘م٤مسمر يمثػم: يٕمٜمل اًمٌٚمد ذم قمٜمدٟم٤م ذم :مداخؾي

 هذا واعمّمغم يٕمٜمل، ًمٚمٛم٘مؼمة سمف شم٤مسمع يٙمقن اعمّمغم: يٕمٜمل اًمًقر سملم وم٤مصؾ يٙمقن

 اًمٕمٍم صالة وىم٧م ذم يٕمٜمل، اًمٕمٍم أو اًمٔمٝمر يٕمٜمل اعمٙمتقسم٦م اًمّمٚمقات ومٞمف يّمغم

  اًمّمالة؟ طمٙمؿ هق ُم٤م أُم٤مم شمقوع إُمقات شمٙمقن

 ٓ اجلٜم٤مزة ووع جيقز ٓ: اًمّمقرة يم٤مٟم٧م ُم٤م يمٞمػ قم٤مُم٦م سمّمقرة اجلقاب :افشقخ

 أمجٕملم اعمّمٚمٞملم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة شمقوع وإٟمام اعمّمٚمٞملم، يدي سملم وٓ اإلُم٤مم يدي سملم

 صالة ُمـ اٟمتٝمقا  ُم٤م وم٢مذا اًمٗمريْم٦م يّمٚمقن سمٞمٜمام أمجٕملم اعمّمٚمٞملم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة شمقوع

 ي٘مدُمقن طمٞمٜمئذ سمٕمدي٦م ؾمٜم٦م هل٤م اًمّمالة يم٤مٟم٧م إن اًمٌٕمدي٦م اًمًٜم٦م صالة وُمـ اًمٗمريْم٦م
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 اجلٜم٤مزة ومقوع اجلٜم٤مزة، صالة واجلامقم٦م هق ومٞمّمكم اإلُم٤مم يدي سملم ويْمٕمقهن٤م اجلٜم٤مزة

 وسملم اإلُم٤مم ظمٚمػ أو ُم٤ٌمذة اإلُم٤مم يدي سملم يم٤من ؾمقاء إـمالىم٤مً  اعمّمٚمٞملم يدي سملم

 .اًمّمقرة يم٤مٟم٧م ُمٝمام جيقز ٓ وهذا هذا إول اًمّمػ يدي

  (11: 17: 11/   689/  واًمٜمقر اهلدى )

  (11: 11: 11/   689/  واًمٜمقر اهلدى )

 ادؼزة يف اجلـوزة صالة حؽؿ

 .اعم٘مؼمة ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة قمـ هنك واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل :افسوئؾ

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 يٕمٜمل قمٜمدُم٤م -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أن آظمر طمدي٨م وهٜم٤مك :افسوئؾ

ة اعمًجد شمٙمٜمس اًمتل أن وقمرف أتك  يمٞمػ اعم٘مؼمة، ذم وصغم ومذه٥م شمقومٞم٧م، ىمد اعمرأ

 احلديثلم؟ سملم ٟمقوّمؼ

 اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل إول احلدي٨م هلل، واحلٛمد احلديثلم سملم شمٜم٤مىمض ٓ :افشقخ

 وٓ اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ: »ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمًالم قمٚمٞمف يم٘مقًمف هق اعم٘مؼمة، ذم

 جي٥م اًمّمالة ٕن اًم٘مٌقر، إمم اًمّمالة أي اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة قمـ وم٤مًمٜمٝملش إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا 

 اًمتٕمٔمٞمؿ ُمـ رء خي٤مًمٓمٝم٤م وٓ يِمقهب٤م ٓ -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٦مً  شمٙمقن أن

 هٜم٤مك يم٤من اًم٘مؼم وإمم هلل يّمكم اعمًٚمؿ ىم٤مم وم٢مذا اًمنمك، أنقاع ُمـ وم٢مٟمف ومٞمٝم٤م اهلل ًمٖمػم

 هذا ذم اجلُّٝم٤مل ُمـ يمثػم يٗمٕمؾ يمام إىمؾ قمغم ي٘مّمد اإلٟم٤ًمن هذا ٕن فم٤مهرة، ؿمٌٝمف

 وم٘مد سمّمالشمف -وضمؾ قمز- اهلل إمم وسمت٘مرسمف سمّمالشمف اعمٞم٧م هبذا اًمتؼمك ي٘مّمد اًمزُم٤من

- اإلؾمالم دائرة قمـ خيرضمف أن إمم أُمره ويّمؾ ومٞمف، يٖمٚمق ىمد اًمنمك ُمـ رء ذم وىمع

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل هنل ذم يالطَمظ أن يٜمٌٖمل اًمذي هق اعمٕمٜمك هذا ،-سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ

 وهق اعمٞم٧م قمغم اًمّمالة أُم٤م اًم٘مؼم، إمم اًمّمالة قمـ أو اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة قمـ -اًمًالم

 اعمٞم٧م ىمؼم وإمم ًمف ذيؽ ٓ وطمده هلل سم٤مًمّمالة قمالىم٦م ًمف ًمٞمس آظمر رءٌ  ومٝمذا ىمؼمه ذم
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 اعمٕمٜمك هق يمام ًمػممحف ًمف اهلل ًمٞمٖمٗمر اًمّمالة هبذه ي٘مّمد ٓ اعمٞم٧م، هذا سمف ُي٘مّمد ٓ

 واًمّمالة رٌء، ىمؼمه ذم وهق اعمٞم٧م قمغم إَذن وم٤مًمّمالة اعمٞم٧م، قمغم اًمدقم٤مء ذم اعمتْمٛمـ

 ومال اجل٤مئز، هق وذًمؽ اعمٜمٝمل، هق هذا آظمر، رءٌ  اًم٘مؼم ُمًت٘مٌالً  -وضمؾ قمز- هلل

 .وهذا هذا سملم إؿمٙم٤مل

 (11 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 مػسدة؟ إػ شقمدي افغوئى صالة ترك ـون إذا احلؽؿ مو

 اًمٖم٤مئ٥م صالة اًمّمالة قمٚمٞمف أىمٞمٛم٧م عمـ واعمٗم٤مؾمد اعمّم٤مًمح ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾي

 يّمكم ومٝمؾ اًمٖم٤مئ٥م قمغم اًمّمالة وٟمقدي اعمّمٚملم ُمع اعمًجد ذم طم٤مض اًمرضمؾ ويم٤من

 ؟..ُمٗمًدة شمريمف قمغم يؽمشم٥م أن خيِمك يم٤من إذا ُمٕمٝمؿ

 ُم٤م ومٙمثػًما  اًمقاىمع، هذا إمم اعمٌتغم ٟمٔمرة سم٤مظمتالف ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م هذه :افشقخ

 هذه ىمٚم٥م إُمٙم٤مٟمٞم٦م ذم إُمر خيتٚمػ ُم٤م ويمثػًما  آظمر، إمم ؿمخص ُمـ إُمر شم٘مدير خيتٚمػ

 ذاك ذم ُمٜمزًم٦م وًمف واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ رضمؾ هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا ُمّمٚمح٦م، إمم اعمٗمًدة

 ٓ اًمتل اًمٖم٤مئ٥م صالة اعمذيمقر اًم١ًمال ذم وهل ُمٗمًدة ومٞمف أىمٞمٛم٧م اًمذي اعمجتٛمع

 قمغم صغم طمٞمٜمام واطمدة ُمرة إٓ ُمٓمٚمً٘م٤مط   اًمٜمٌل ُمـ شم٘مع مل ٕهن٤م إج٤مم: هذه ذم شمنمع

 وم٤موؾ رضمؾ طمي وم٢مذا قمٚمٞمف، اًمٗمريْم٦م هذه ي٘مٞمؿ ُمـ هٜم٤مك يٙمـ مل طمٞم٨م اًمٜمج٤مر

 ويٌلم يمٚمٛم٦م يٚم٘مل أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف وهق شمنمع ٓ اًمتل هذه اًمٖم٤مئ٥م صالة أىمٞمٛم٧م جمتٛمع

 ًمٚمٜم٤مس سمٞم٤مٟمف وؾمٞمٙمقن اًمِمٞمٓم٤من ؾمٞمٓمرد اًمٌٞم٤من هذا وأن اًمًٜم٦م، ظمالف هذا أن

 اًمٕم٤ممل اًمرضمؾ هذا ُمثؾ يٙمـ مل وُمـ ؿم٠من، ًمف ومٝمذا اًمزُم٤من ُمـ ي٠ميت ومٞمام سمف يٜمتٗمٕمقن

 ومٞمخِمك اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ُمـ يم٤من وإٟمام اًمرومٞمٕم٦م ُمٜمزًمتف وًمف اعمًٛمققم٦م يمٚمٛمتف ًمف اًمٗم٤موؾ

 اًمٙمؼمى اعمٗمًدة دومع سم٤مب ُمـ[ يّمكم] أن سم٠مس ومال سمٛمٙمروه يّم٤مب أن ٟمٗمًف قمغم

 .رأجل هذا سم٤مًمّمٖمرى،

 .رضم٤مل دوًم٦م وًمٙمؾ ُم٘م٤مل ُم٘م٤مم ًمٙمؾ إٟمام قم٤مُم٦م ىم٤مقمدة يٕمٓمك ٓ أنف: ذًمؽ وظمالص٦م

 (11:11:18/أ11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 بال موت ؿد مسؾاًم  أن بدظقى يقمًقو افغوئى صالة صالة حؽؿ

 افدكقو بؼوع يف افققم هذا يف صؽ

: يٕمٜمل اعمجٝمقل، اًمٖم٤مئ٥م قمغم اجلٜم٤مزة صالة ُمنموقمٞم٦م قمـ اًم١ًمال :افسمال

 اًمّمالة هذه ُمٖمرب صالة يمؾ قم٘م٥م ي١مدون ص٤مروا اعمتّمقوملم سمٕمض سمٗمٕمؾ شمتٕمٚمؼ

 أيمثر أو ُمًٚمؿ ُم٤مت ىمد اًمٞمقم ذًمؽ ذم أن سمحج٦م اعمجٝمقل، اًمٖم٤مئ٥م قمغم اجلٜم٤مزة صالة

 قمٚمٞمف؟ يّمغم ومل اًمٕم٤ممل، هذا ذم ُمًٚمؿ ُمـ

 اًمٕمٍم، هذا ذم إٓ اعمًٚمٛملم قمٚمامء هب٤م يًٛمع مل اًمتل اًمٌدع ُمـ أجْم٤مً  هذه :افشقخ

 اًمًٕم٦م هبذه وًمٞمس ضمدًا، وٞم٘م٦م دائرة ذم اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ُم٠ًمخ٦م اًمٖم٤مئ٥م صالة

 ُمـ سمٚمد ذم ُم٤مت اعمًٚمٛملم ُمـ رضمالً  أن قمرف إذا سمٕمْمٝمؿ، قمـ أن أن٧م شمذيمره٤م اًمتل

 ٓ؟ أم اعمٞم٧م هذا قمغم اًمٖم٤مئ٥م صالة ينمع ومٝمؾ اإلؾمالم سمالد

 دام ُم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم، ينمع: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ ينمع، ٓ: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ: ُمذه٤ٌمن ومٞمف

 ُم٤مت إذا: ىم٤مل وؾمٓمل، صم٤مًم٨م ُمذه٥م وهذا شمقؾمط ُمـ وُمٜمٝمؿ ُمقشمف، َت٘مؼ ُم٤مت أنف

 قمٚمٞمف صغم اجلٜم٤مزة صالة قمٚمٞمف يّمكم ُمـ هٜم٤مك ًمٞمس أنف اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م سمٚمد ذم اعمٞم٧م

 اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء ُم٤م ذًمؽ ذم وطمجتٝمؿ اإلؾمالم، سمالد سمٕمض ذم اعمًٚمٛملم سمٕمض

 اًمٜمّم٤مرى، سمالد ذم ُم٤مت وم٢مٟمف احلٌِم٦م، ٟمج٤مر قمغمط   اًمٜمٌل صالة ُمـ وهمػممه٤م

: ٕصح٤مسمف اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ اجلٜم٤مزة، صالة قمٚمٞمف يّمكم ُمـ هٜم٤مك وًمٞمس

 وصػ اًمًالم قمٚمٞمف ومّمػش أروٙمؿ همػم أرض ذم ُم٤مت ًمٙمؿ أخ قمغم ومّمٚمقا  ىمقُمقا »

 .ضمٜم٤مزة أُم٤مُمف وًمٞمس ظمٚمٗمف اًمٜم٤مس

 .ط اًمٜمٌل ومٕمؾ يقاومؼ ٕنف احلؼ اعمذه٥م هق اًمقؾمط اعمذه٥م هذا ومٙم٤من

 هلذا اعمخ٤مًمٗم٦م سيح ومٝمق ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٖم٤مئ٥م قمغم اًمّمالة ذقمٞم٦م سمٕمدم اًم٘مقل أُم٤م

 ح٤م خم٤مًمػ ومٝمق هم٤مئ٥م ُمٞم٧م يمؾ قمغم اًمّمالة سمنمقمٞم٦م ًمف اعم٘م٤مسمؾ اًم٘مقل وأُم٤م احلدي٨م،

 اعمديٜم٦م ذم وهق ُمٙم٦م ذم ُم٤مت ُمٞم٧م ُمـ ومٙمؿ طمٞم٤مشمف، ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من

 واطمدة ُمرة وًمق صغم ٟمف أ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ يٜم٘مؾ ومل إًمخ،..  ذم ذم اًمٓم٤مئػ ذم
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 .قمٜمف هم٤مئ٥م ُمٞم٧م قمغم

 سمدقم٦م أهن٤م ؿمؽ ومال سمٕمْمٝمؿ، قمـ طمٙمٞمتٝم٤م اًمتل اًمٌدقم٦م هذه سمٛمثؾ سم٤مًمؽ ومام

 هذه وم٢من أوًٓ، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إًمٞمٝم٤م ًمًٌ٘مٜم٤م ُمنموقم٦م يم٤مٟم٧م ًمق ٕهن٤م والًم٦م،

 ذم ىم٤مئٛم٦م يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م هذه ُمٞم٧م، ذم ؾم٤مقم٦م يمؾ ذم ٓسمد أنف هب٤م يتٛمًٙمقن اًمتل اًمٕمٚم٦م

 قمٜمف يٜم٘مؾ مل ومحٞمٜمام صم٤مٟمٞم٤ًم، هلل ُمٜمٝمؿ أقمٌد هق صمؿ أوًٓ، هب٤م أقمٚمؿ ومٝمق ،ط اًمٜمٌل قمٝمد

 دل اًمٜمج٤مر قمغم اًمًالم قمٚمٞمف صالشمف إٓ دوهن٤م وُم٤م سمؾ هذه اًمٖم٤مئ٥م صالة صغم أنف

 سمدقم٦م ويمؾ: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد سمدقم٦م، هل يٗمٕمٚمقهن٤م اًمتل اًمّمالة هذه أن قمغم

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م،

 (: .. 11: 18/   17/   واًمٜمقر اهلدى )

 ظـف ختػػ ادقً ظذط   افـبل صالة

 إذا مم٤م قمٜمٝمؿ خيٗمػ إُمقات قمغم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل صالة :افشقخ

 .ىمٌقرهؿ ذم ٟمقر قمغم ٟمقًرا يزيدهؿ أو اًم٘مؼم، قمذاب ُمـ رء ُمًتح٘ملم ُمثاًل  يم٤مٟمقا 

 (11:11:11/ (1) راسمغ ومت٤موى)

 افغول ظذ افصالة

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

. اًمٖم٤مل قمغم اًمّمالة ُمـ ظمٞمؼم همزاة ذم[ ط] ُٓمتٜم٤مقمف: اًمٖم٤مل قمغم يّمغم وٓ

 .أمحد أظمرضمف

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 إٓ :شاجلٝم٤مد» ذمش اًمًٜمـ» ذم وهق ،ش191/  1» و ،ش111/  1ش »اعمًٜمد» ذم

 سم٢مؾمٜم٤مدش 11/  1ش »اجلٝم٤مد» ذم أجْم٤م وُم٤مًمؽ ،ش178/  1ش »اجلٜم٤مئز» ومٗمل اًمٜم٤ًمئل

 ًمرؾمقل ذًمؽ ومذيمروا ظمٞمؼم، يقم شمقذم[ ط] اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمال أن: صحٞمح
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: وم٘م٤مل ًمذًمؽ، اًمٜم٤مس وضمقه ومتٖمػمت ،شص٤مطمٌٙمؿ قمغم صٚمقا : »وم٘م٤مل ؟[ط] اهلل

 ٓ ُّيقد: ظمرز ُمـ ظمرزا ومقضمدٟم٤م ُمت٤مقمف، ومٗمتِمٜم٤م ،شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم همؾ ص٤مطمٌٙمؿ إن»

 - اًمًالم قمٚمٞمف - أُمره وومٞمف احلدي٨م، ًمٗمظ هذا يم٤من وإذا: ىمٚم٧م. درمهلم ي٤ًموي

 سم٤مًمّمقاب، ًمٞمس اًمّمالة شمرك قمغم طمٞمٜمئذ سمف وم٤مٓؾمتدٓل اًمٖم٤مل: قمغم سم٤مًمّمالة أصح٤مسمف

 ذم ىمقًمف وم٤محلؼ ،- اهلل رمحف - اعمّمٜمػ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمٙمس قمغم يدل احلدي٨م سمؾ

 وأُم٤م اًمٕمّم٤مة، قمغم اًمّمالة ضمقاز ومٞمف: »احلدي٨م هذا َت٧مش 11/  1ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ»

 قمغم اًمّمالة ُمـ اُمتٜمع يمام اًمٖمٚمقل، قمـ ًمٚمزضمر ومٚمٕمٚمف قمٚمٞمف: ًمٚمّمالة[ ط] اًمٜمٌل شمرك

 ش.قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة وأُمرهؿ اعمديقن،

 (117/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 





 1 وتوابعه الدفو كتاب
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 ـوؾًرا ـون وفق ادقً دؾـ وجقب

 :طمديث٤من وومٞمف يم٤مومراً، يم٤من وًمق اعمٞم٧م دومـ وجي٥م

 آٟمّم٤مري، ـمٚمح٦م أبق ُمٜمٝمؿط   اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م قمـ :إول

 صٜم٤مديد ُمـ رضمال وقمنميـ سم٠مرسمٕم٦م سمدر يقم أُمرط   اهلل رؾمقل أن: »ًمف واًمًٞم٤مق

 سمٕمْمٝمؿ» خم٨ٌم ظمٌٞم٨م سمدر أـمقاء ُمـ ـمقى ذم وم٘مذومقا ش سم٠مرضمٚمٝمؿ ومجروا» ىمريش،

 ومذهٌقا  ومٛماله٤م، درقمف ذم اٟمتٗمخ وم٢مٟمف ظمٚمػ سمـ أُمٞم٦م ُمـ يم٤من ُم٤م إٓ» ،شسمٕمض قمغم

 إذاط   ويم٤من ،شواحلج٤مرة اًمؽماب ُمـ همٞمٌف ُم٤م قمٚمٞمف وأخ٘مقا  وم٠مىمروه، ومتزايؾ حيريمقه

 ومِمد سمراطمٚمتف أُمر اًمث٤مًم٨م اًمٞمقم سمٌدر يم٤من ومٚمام ًمٞم٤مل، صمالث سم٤مًمٕمرص٦م أىم٤مم ىمقم قمغم فمٝمر

 طمتك طم٤مضمتف، ًمٌٕمض إٓ يٜمٓمٚمؼ ٟمرى ُم٤م: وىم٤مًمقا  أصح٤مسمف، واشمٌٕمف ُمِمك صمؿ رطمٚمٝم٤م،

 ضمٝمؾ أب٤م ي٤مش: »ضمٞمٗمقا  وىمد» آسم٤مئٝمؿ وأؾمامء سم٠مؾمامئٝمؿ يٜم٤مدي ومجٕمؾ اًمريمل ؿمٗم٦م قمغم ىم٤مم

 أنٙمؿ أجنيمؿ ،شقمت٦ٌم سمـ وًمٞمد وي٤م رسمٞمٕم٦م، سمـ ؿمٞم٦ٌم وي٤م رسمٞمٕم٦م، سمـ قمت٦ٌم وي٤م هِم٤مم سمـ

٤م َرسمهٜم٤َم َوقَمَدَٟم٤م َُم٤م َوضَمْدَٟم٤م ىَمدْ ﴿ وم٢مٟم٤م ورؾمقًمف؟ اهلل أـمٕمتؿ  َرسمهُٙمؿْ  َوقَمدَ  َُم٤م َوضَمْدشُمؿْ  وَمَٝمْؾ  طَم٘مًّ

٤م  ُمـ شمٙمٚمؿ ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ،شط اًمٜمٌل ىمقل قمٛمر ومًٛمع: »ىم٤مل ؟﴾طَم٘مًّ

ِٛمعُ  َٓ  إِٟمََّؽ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ي٘مقل يًٛمٕمقن؟ وهؾ» هل٤م، أرواح ٓ أضم٤ًمد ًْ  ﴾اعْمَْقشَمك شُم

 ح٤م سم٠مؾمٛمع أنتؿ ُم٤م سمٞمده حمٛمد ٟمٗمز واًمذي: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ،[ش81: اًمٜمٛمؾ]

 وذم ،شاحلؼ هلق هلؿ أىمقل يمٜم٧م اًمذي أن ًمٞمٕمٚمٛمقن أن إهنؿش واهلل» ُمٜمٝمؿ، أىمقل

: ىمت٤مدة ىم٤مل ،شؿمٞمئ٤م قمكم يردوا أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ أهنؿ همػم ًمٞمًٛمٕمقن أن إهنؿ» رواي٦م،

 ش.وٟمدُم٤م وطمنة وٟم٘مٛم٦م، وشمّمٖمػما، شمقسمٞمخ٤م ىمقًمف، أؾمٛمٕمٝمؿ طمتكش ًمف» اهلل أطمٞم٤مهؿ

ط   اًمٜمٌل أتٞم٧م ـم٤مًم٥م، أبق شمقذم ح٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ :افثوين

 صمؿ ومقاره، اذه٥م: وم٘م٤مل ،شيقاريف؟ ومٛمـ» ُم٤مت ىمدش اًمْم٤مل» اًمِمٞمخ قمٛمؽ إن: وم٘مٚم٧م

: ىم٤مل (1)ومقاره إذه٥م: وم٘م٤مل ،(1)ُمنميم٤م ُم٤مت إٟمف: وم٘م٤مل: »شم٠متٞمٜمل طمتل ؿمٞمئ٤م َتدث ٓ
                                                           

 طمزن سمـ ؾمٕمٞمد طمدي٨م ُمٜمٝم٤م يمثػمة، أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم ُمنميم٤م، يم٤مومرا  ُم٤مت ـم٤مًم٥م أب٤م أن ذم سيح هذا (1)

 أيمثر اًمرومض أهؾ سمٕمض مجٕمف ضمزء قمغم ووىمٗم٧م »: ًمف ذطمف سمـ احل٤مومظ ىم٤مل وىمد ،ش61» اعم٠ًمخ٦م ذم اعمت٘مدم

 وىمد اًمتقومٞمؼ، وسم٤مهلل ؿمئ، ذًمؽ ُمـ يث٧ٌم وٓ ـم٤مًم٥م، أيب إؾمالم قمغم اًمداًم٦م اًمقاهٞم٦م آطم٤مدي٨م ُمـ ومٞمف

 [.ُمٜمف. ]ش آص٤مسم٦م يمت٤مب ُمـ ـم٤مًم٥م أيب شمرمج٦م ذم ذًمؽ خلّم٧م
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: ىم٤مل شم٠متٞمٜمل، طمتك ؿمٞمئ٤م َتدث ٓ صمؿ وم٤مهمتًؾ إذه٥م: ىم٤مل أتٞمتف، صمؿ ومقاريتف

 .وؾمقده٤م اًمٜمٕمؿ محر هب٤م زم أن ينين ُم٤م سمدقمقات زم ومدقم٤م: ىم٤مل أتٞمتف، صمؿ وم٤مهمتًٚم٧م،

 .اهمتًؾ اعمٞم٧م همًؾ إذا قمكم ويم٤من: ىم٤مل

 اعمنميملم ُمـ ىمراسمتف ذا يٖمًؾ اعمًٚمؿ سم٤مب ذم اًمٌٞمٝم٘مل أورده احلدي٨م هذا :ؾوئدة

 .قمٚمٞمف يّمكم وٓ ويدومٜمف ضمٜم٤مزشمف ويتٌع

 شمٕمٚمٞم٘م٤م احل٤مومظ وم٘م٤مل آهمت٤ًمل ُمـ ًمف شمرضمؿ ُم٤م احلدي٨م ذم ًمٞمس أنف شمرى وأن٧م

 أن إٓ همًٚمف سم٠منف اًمتٍميح احلدي٨م هذا ـمرق ُمـ ؿمئ ذم ًمٞمس: شمٜمٌٞمف: »يمالُمف قمغم

 ومل اعمٞم٧م، همًؾ ُمـ ذع آهمت٤ًمل وم٢من وم٤مهمتًٚم٧م وم٠مُمرين: »ىمقًمف ُمـ ذًمؽ ي١مظمذ

 ش.دومٜمف ُمـ ينمع

 قمٜمد وىمع وىمد اعمٞم٧م، همًؾ ُمـ آهمت٤ًمل قمغم إٓ وهمػمه اًمٌٞمٝم٘مل يًتدل ومل

 وهق ؾمٞمام ٓ ذًمؽ، قمٚمٞمف ظمٗمل يمٞمػ احل٤مومظ ُمـ ويًتٖمرب شم٘مدم، يمام واسمٜمف أجْم٤م أمحد

 ومٞمف ،شدومٜمف ُمـ آهمت٤ًمل ينمع ومل: »ىمقًمف إن صمؿ رأج٧م يمام ٓمحد احلدي٨م قمزي ىمد

 يٜم٤مومٞمف وٓ ذًمؽ، ُمنموقمٞم٦م قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر احلدي٨م أن: ي٘مقل أن ًم٘م٤مئؾ ٓن ٟمٔمر،

 أقمٜمل ىمٌٚمٝم٤م، سمام هل٤م قمالىم٦م ٓ ُمًت٠منٗم٦م، مجٚم٦م ٕهن٤م احلدي٨م، آظمر ذم وىمٕم٧م اًمتل اًمزي٤مدة

 إي٤مهط   ُٓمره اعمٞم٧م، همًؾ ُمـ يٖمتًؾ يم٤من إٟمام قمٚمٞم٤م أن احلدي٨م ذم دًمٞمؾ ٓ أنف

 .اظمر ؿمئ وذاك  ؿمئ هذا سمؾ احلدي٨م ذم سم٤مًمٖمًؾ

 ىم٤مل وم٘مد احل٤مومظ، قمـ ؾمٌؼ سمام اًمتًٚمٞمؿ ُمـ ُمٜم٤مص ومال آشمٞم٦م اًمرواي٦م صمٌت٧م إن ٟمٕمؿ

 إن: وم٘مٚم٧م: »سمٚمٗمظ ُمّمٜمٗمف ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمد وىمع: ىمٚم٧م: »اعمذيمقر يمالُمف قم٘م٥م

 ُمـ ورد وىمد ،شودمٜمف شمٖمًٚمف أن أرى: ىم٤مل ومٞمف؟ شمرى ومام ُم٤مت ىمد اًمٙم٤مومر اًمِمٞمخ قمٛمؽ

 ش.اًمقاىمدي قمـ ؾمٕمد اسمـ رواه همًٚمف، أنف آظمر وضمف

                                                           

 ذقمٞم٦م ًمٕمدم دًمٞمالً  يّمٚمح ومٚمٕمٚمف ،اعمنمك أبٞمف سمقوم٤مة قمٚمٞم٤ًّم يٕمز ملط   اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا ذم اعمالطمظ وُمـ (1)

ز قمدم قمغم دًمٞمؾ أومم سم٤مب ُمـ ومٝمق ،اًمٙم٤مومر ىمريٌف سمقوم٤مة اعمًٚمؿ شمٕمزي٦م . اصالً  سم٠مُمقاهتؿ اًمٙمٗم٤مر شمٕمزي٦م ضمقا

 [.ُمٜمف]
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 أيب اسمـ زي٤مدة وأُم٤م ًمزي٤مدشمف، ىمٞمٛم٦م ومال سم٤مًمٙمذب، ُمتٝمؿ ومٛمؽموك اًمقاىمدي أُم٤م: ىمٚم٧م

 قمـ آضمٚمح ـمريؼ ُمـش 111/ 1» أظمرضمٝم٤م ٕنف أجْم٤م ُمٜمٙمرة ومٝملش شمٖمًٚمف أن» ؿمٞم٦ٌم

 .ُمرؾمال اًمِمٕمٌل

 .أجْم٤م زي٤مدشمف ذم طمج٦م ومال وٕمٞمػ، ومٞمف آضمٚمح وم٢من إرؾم٤مًمف ُمع وهق

 [.167] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مسؾؿ مع ـوؾر وٓ ـوؾر، مع مسؾؿ يدؾـ ٓ

 ُم٘م٤مسمر ذم اعمًٚمؿ يدومـ سمؾ ُمًٚمؿ، ُمع يم٤مومر وٓ يم٤مومر، ُمع ُمًٚمؿ يدومـ وٓ -

 ،ط اًمٜمٌل قمٝمد قمغم إُمر يم٤من يمذًمؽ اعمنميملم، ُم٘م٤مسمر ذم واًمٙم٤مومر اعمًٚمٛملم،

 سمٞمٜم٤م: »ىم٤مل اخلّم٤مصٞم٦م سمـ سمِمػم طمدي٨م ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ هذا، قمٍمٟم٤م إمم واؾمتٛمر

 قمغم شمٜم٘مؿ أصٌح٧م ُم٤م اخلّم٤مصٞم٦م اسمـ ي٤م: »وم٘م٤مل سمٞمده، آظمذاط   اهلل رؾمقل أُم٤مر

 ي٤م: »وم٘مٚم٧م ،شسمٞمده آظمذا: ىم٤مل أطمًٌف: ىم٤ملش »اهلل رؾمقل مت٤مر أصٌح٧م (1)اهلل؟

 .اهلل يب ومٕمؾ ظمػم يمؾ ؿمٞمئ٤م، اهلل قمغم أن٘مؿش أصٌح٧م» ُم٤مش وأُمل سم٠ميب اهلل رؾمقل

 ظمػما : »رواي٦م وذم ،شيمثػم سمخػم ه١مٓء ؾمٌؼ ًم٘مد: »وم٘م٤مل اعمنميملم ىمٌقر قمغم وم٠ميت

 .ُمرات صمالثش يمثػما 

 ُمرات صمالث يمثػما، ظمػما  ه١مٓء أدرك ًم٘مد: »وم٘م٤مل اعمًٚمٛملم، ىمٌقر قمغم أتك صمؿ

 ٟمٕمالن، قمٚمٞمف اًم٘مٌقر سملم يٛمٌم سمرضمؾ هق وم٢مذا ٟمٔمرة، ُمٜمف طم٤مٟم٧م إذ يٛمٌم هق ومٌٞمٜمام

  اهلل رؾمقل اًمرضمؾ قمرف ومٚمام ومٜمٔمر ؾمٌتٞمتؽ، أخؼ وحيؽ اًمًٌتٞمتلم طم٤مص٥م ي٤م: وم٘م٤مل

                                                           

 ىمقُمف دار قمـ سمٕمده سم٥ًٌم اًمتْمجر ُمـ ؿمٞمئ٤م أفمٝمر يم٤من قمٜمف اهلل ريض سمِمػما  ٓن هذا اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل إٟمام (1)

 سم٤مًمٌ٘مٞمع ومٚمح٘متفط   اًمٜمٌل أتٞم٧م »: ىم٤مل ٟمٗمًف سمِمػم قمـ ش آوؾمط»و ش اًمٙمٌػم » ذم اًمٓمؼماين روى وم٘مد

 رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م ىمدُمؽ، اٟمٕمش: وم٘م٤مل ؿمًٕمل، واٟم٘مٓمع اعم١مُمٜملم ُمـ اًمدي٤مر أهؾ قمغم اًمًالم: ي٘مقل ومًٛمٕمتف

 رسمٞمٕم٦م، سملم ُمـ سمٜم٤مصٞمتؽ أظمذ اًمذي اهلل َتٛمد أٓ سمِمػم ي٤م: وم٘م٤مل ىمقُمل دار قمـ وٟم٠مج٧م قمزوسمتل ـم٤مًم٧م اهلل

 .قمٚمٞمٝم٤م سمٛمـ آرض اٟمٙمٗم٧م أهنؿ ًمقٓ يرون ىمقم

 [.ُمٜمف. ]ش صم٘م٤مت ورضم٤مًمفش: 61/ 1» ش اعمجٛمع » ذم اهلٞمثٛمل ىم٤مل
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 ش.هبام ومرُمل ٟمٕمٚمٞمف ظمٚمعط 

 وذم. ُمنمك ُمع ُمًٚمؿ يدومـ ٓ أنف قمغمش 111 ،111/ 1» طمزم اسمـ سمف واطمت٩م

 . اًم٘مٌقر سملم سم٤مًمٜمٕم٤مل اعمٌم َتريؿ قمغم سمف اطمت٩م آظمر، ُمٙم٤من

 [.171] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادؼزة يف افدؾـ افسـي

 اًمٌ٘مٞمع، ُم٘مؼمة ذم اعمقشمك يدومـ يم٤منط   اًمٜمٌل ٓن اعم٘مؼمة، ذم اًمدومـ واًمًٜم٦م -

 اسمـ طمدي٨م أىمرهب٤م ؿمتك، ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم سمٕمْمٝم٤م وشم٘مدم سمذًمؽ، إظم٤ٌمر شمقاشمرت يمام

 ذم دومـ أنف اًمًٚمػ ُمـ أطمد قمـ يٜم٘مؾ ومل اًم٤ًمسم٘م٦م، اعم٠ًمخ٦م ذم ؾم٘متف اًمذي اخلّم٤مصٞم٦م

شمر ُم٤م إٓ اعم٘مؼمة، همػم  ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ وذًمؽ طمجرشمف، ذم دومـط   اًمٜمٌل أن أجْم٤م شمقا

 ىمٌض ح٤م: »ىم٤مًم٧م: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمٚمٞمف دل يمام واًمًالم، اًمًالة قمٚمٞمف

 ؿمٞمئ٤مط   اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕم٧م: سمٙمر أبق وم٘م٤مل دومٜمف، ذم اظمتٚمٗمقا ط   اهلل رؾمقل

 ذم ومدومٜمقه ،شومٞمف يدومـ أن حي٥م اًمذي اعمقوع ذم إٓ ٟمٌٞم٤م اهلل ىمٌض ُم٤م: »ىم٤مل ٟمًٞمتف ُم٤م

 ش.ومراؿمف ُمقوع

 واًمذي ُمقىمقف، ًمٙمٜمف صحٞمح، واؾمٜم٤مدهش: »111/ 1» طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

 قمـ همػمه هنل يٌٕمد مل آظمتّم٤مص قمغم سمٞمتف ذم دومٜمف محؾ وإذا اعم٘مّمقد، ذم أسح ىمٌٚمف

 اًمّمالة ومتّمػم ُم٘م٤مسمر، صػمه٤م رسمام اًمٌٞمقت ذم اًمدومـ اؾمتٛمرار ٓن ُمتجف، هق سمؾ ذًمؽ،

 ُمـ سمٞمقشمٙمؿ ذم اضمٕمٚمق: »ط ىمقًمف ُمـ اًمٙمراه٦م اًمٌخ٤مري اؾمتٜمٌط وىمدش ُمٙمروه٦م ومٞمٝم٤م

 ش.ىمٌقرا شمتخذوه٤م وٓ صالشمٙمؿ،

: احل٤مومظ وم٘م٤مل قمٛمر، اسمـ طمدي٨م ُمـش اعم٘م٤مسمر ذم اًمّمالة يمراهٞم٦م سم٤مب» ذم أورده

 دمٕمٚمق ٓ: »ىمقًمف وهق اًم٤ٌمب، طمدي٨م ُمـ أسح ُمًٚمؿ قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م وًمٗمظ»

 ش.ُمٓمٚم٘م٤م اًمٌٞمقت ذم اًمدومـ قمـ اًمٜمٝمل ي٘متيض فم٤مهره وم٢من ،شُم٘م٤مسمر سمٞمقشمٙمؿ

 [.171] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 يـؼؾقن وٓ اشتشفودهؿ مقاضـ يف يدؾـقن ادعرـي يف افشفداء

 ادؼوبر إػ

 اؾمتِمٝم٤مدهؿ ُمقاـمـ ذم ُيدومٜمقن وم٢مهنؿ اعمٕمريم٦م، ذم اًمِمٝمداء ؾمٌؼ مم٤م ويًثٜمل -

 ُمـط   اهلل رؾمقل ظمرج: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر حلدي٨م اعم٘م٤مسمر إمم يٜم٘مٚمقن وٓ

 أن قمٚمٞمؽ ٓ اهلل قمٌد اسمـ ضم٤مسمر ي٤م: اهلل قمٌد أيب وىم٤مل ًمٞم٘م٤مشمٚمٝمؿ، اعمنميملم إمم اعمديٜم٦م

 أترك أين ًمقٓ واهلل وم٢مين أُمرٟم٤م، يّمػم ُم٤م إمم شمٕمٚمؿ طمتك اعمديٜم٦م أهؾ ٟمٔم٤مري ذم شمٙمقن

 ضم٤مءت إذ اًمٜمٔم٤مريـ ذم أن٤م ومٌٞمٜمام: ىم٤مل يدي، سملم شم٘متؾ أن ٕطم٧ٌٌم سمٕمدي زم سمٜم٤مت

 إذ - ُم٘م٤مسمرٟم٤م ذم ًمتدومٜمٝمام اعمديٜم٦م هبام ومدظمٚم٧م ٟم٤موح، قمغم قم٤مدًمتٝمام وظم٤مزم سم٠ميب قمٛمتل

 ذم ومتدومٜمقه٤م سم٤مًم٘متكم شمرضمٕمقا  أن ي٠مُمريمؿط   اهلل رؾمقل إن أٓ: يٜم٤مدي رضمؾ حلؼ

 ش.ىمتال طمٞم٨م ومدومٜم٤ممه٤م هبام ومرضمٕمٜم٤م ىُمتٚم٧م طمٞم٨م ُمّم٤مرقمٝم٤م

 [.171] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ثالثي أوؿوت يف افدؾـ جيقز ٓ

 :ًميورة إٓ أشمٞم٦م إطمقال ذم اًمدومـ جيقز وٓ -

: سمٚمٗمظش 111 ص» اعمت٘مدم، قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم حلدي٨م اًمثالصم٦م آوىم٤مت ذم اًمدومـ - أ

 ُمقشم٤مٟم٤م، ومٞمٝمـ ٟم٘مؼم أن أو ومٞمٝمـ، ٟمّمكم أن يٜمٝم٤مٟم٤مط   اهلل رؾمقل يم٤من ؾم٤مقم٤مت صمالث»

 اًمِمٛمس، متٞمؾ طمتك اًمٔمٝمػمة ىم٤مئؿ ي٘مقم وطملم شمرشمٗمع، طمتك سم٤مزهم٦م اًمِمٛمس شمٓمٚمع طملم

 ش.شمٖمرب طمتك ًمٚمٖمروب اًمِمٛمس شمْمٞمػ وطملم

ش اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد ذيمرٟم٤م، ُم٤م قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر واحلدي٨م

 . اًمٕمٚمامء، ُمـ وهمػمهش 111 - 111/ 1»

 ىم٤ملش ٟمّمكم أيش ٟم٘مؼم: »ىمقًمف: »سمٕمْمٝمؿ ىمقل اًم٤ٌمـمٚم٦م سمؾ اًمٌٕمٞمدة، اًمت٠مويالت وُمـ

 ًمٗمظ ُمـ اًمذهـ إًمٞمف يٜم٤ًمق ٓ سمٕمٞمد، ُمٕمٜمك أنف خيٗمك وٓ: »اًمًٜمدي احلًـ أبق

 ش.قمٚمٞمف صغم إذا ىمؼمه: ي٘م٤مل وٓ دومٜمف، إذا ىمؼمه: ي٘م٤مل»  سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل احلدي٨م،
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 هذه ذم ُمٙمروه اًمدومـ أن وهمػمه أمحد ىمقل إمم يٛمٞمؾ احلدي٨م أن وإىمرب

 . آوىم٤مت

 وىمع ذًمؽ سمٞم٤من ؾمٌٞمؾ ذم وًمٙمٜمف أجْم٤م، اًمٜمقوي آُم٤مم اًمت٠مويؾ ذًمؽ رد وىمد: ىمٚم٧م

 ىم٤ملش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم وم٘م٤مل صم٤مسمت٦م همػم دقمقى وادقمل هذا، يِمٌف آظمر شم٠مويؾ ذم

د إن سمٕمْمٝمؿ  ذم شمٙمره ٓ اجلٜم٤مزة صالة ٓن وٕمٞمػ، وهذا اجلٜم٤مزة، صالة سم٤مًم٘مؼم اعمرا

 أن اًمّمقاب سمؾ اإلمج٤مع، خي٤مًمػ سمام احلدي٨م شمٗمًػم جيقز ومال سم٤مإلمج٤مع، اًمقىم٧م هذا

ر إمم اًمٕمٍم شم٠مظمػم شمٕمٛمد يٙمره يمام آوىم٤مت، هذه إمم اًمدومـ شم٠مظمػم شمٕمٛمد ُمٕمٜم٤مه  اصٗمرا

 ش.يٙمره ومال شمٕمٛمد سمال آوىم٤مت هذه ذم اًمدومـ وىمع إذا وم٠مُم٤م...  قمذر سمال اًمِمٛمس

 وم٤محلؼ وهمػمه، اعمتٕمٛمد يِمٛمؾ ُمٓمٚمؼ واحلدي٨م قمٚمٞمف، دًمٞمؾ ٓ شم٠مويؾ وهذا: ىمٚم٧م

 وىم٧م خيرج طمتك ومٚمٞمؽمي٨م ومٞمٝم٤م أدريمتف ومٛمـ اعمتٕمٛمد، ًمٖمػم وًمق اًمدومـ ضمقاز قمدم

 .اًمٙمراه٦م

 ُمٜمف ومقهؿ سم٤مإلمج٤مع آوىم٤مت هذا ُمثؾ ذم شمٙمره ٓ اجلٜم٤مزة صالة أن ادقم٤مؤه وأُم٤م

 .اعمزقمقم اإلمج٤مع ظمالف اًمٙمراه٦م ومٞمٝم٤م واًمّمقاب ظمالومٞم٦م وم٤معم٠ًمخ٦م اهلل، رمحف

 ُمـ رضمال ذيمرط   اًمٜمٌل أن: »قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر حلدي٨م اًمٚمٞمؾ ذم - ب

 اًمرضمؾ ي٘مؼم أنط   اًمٜمٌل ومزضمر ًمٞمال، وىمؼم ـم٤مئؾ همػم يمٗمـ ذم ومُٙمٗمـ ىُمٌض أصح٤مسمف

 وىمد وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمفش ذًمؽ إمم إٟم٤ًمن يْمٓمر أن إٓ قمٚمٞمف، يّمغم طمتك سم٤مًمٚمٞمؾ

 ُمذه٥م وهق ذيمرٟم٤م، ُم٤م قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر واحلدي٨مش 16 ص 11» اعم٠ًمخ٦م ذم ؾمٌؼ

 إٓ يٗمٕمٚمف ٓ: »ىم٤ملش 117/ 1ش »اإلٟمّم٤مف» ذم ذيمره٤م قمٜمف رواي٦م ذم اهلل رمحف أمحد

 ش.يٙمره: قمٜمف أظمرى وذم ًميورة،

ش هنك» ًمٗمظ ُمـ اًمٜمٝمل ذم أبٚمغ وم٢مٟمفش زضمر» ىمقًمف ًمٔم٤مهر أىمرب وإول: ىمٚم٧م

 إمم ًمف ص٤مرف وٓ اًمتحريؿ، ومٞمف آصؾ أن قمغم اًمٙمراه٦م، قمغم محٚمف يٛمٙمـ اًمذي

 . اًمٙمراه٦م

 ش.قمٚمٞمف يّمغم طمتك» احلدي٨م ذم ىمقًمف ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم ُيِمٙمؾ ًمٙمـ 
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 ُمـ اًمٖم٤مي٦م هل ٕهن٤م اًمّمالة سمٕمد ًمٞمال اًمدومـ ضمقاز قمغم أجْم٤م سمٔم٤مهره يدل وم٢مٟمف

 إمم إٟم٤ًمن يْمٓمر أن إٓ» ىمقًمف قمٚمٞمف يرد ًمٙمـ اًمٜمٝمل، ارشمٗمع طمّمٚم٧م وم٢مذا اًمٜمٝمل،

 قمٜمد إٓ اًمّمالة ىمٌؾ ًمٞمال اًمدومـ وهق قمٜمف اعمٜمٝمل إمم يٕمقد ومٞمف آؿم٤مرة إؾمؿ وم٢منش ذًمؽ

 .ومٞمجقز اًميورة

 ًمٞمال ًمٚمدومـ اعمِمٞمٕملم اوٓمرار ٟمتّمقر أن اًمًٝمؾ ُمـ ٕن ضمًدا، سمٕمٞمد وهذا

 أن اًمقضمقه ُمـ وضمف ذم ٟمتّمقر ٓ وًمٙمٜمٜم٤م طمزم اسمـ قمـ ؾمٞم٠ميت يمام يمثػمة ٕؾم٤ٌمب

ش اًمٚمٞمؾ» ىمٞمد جيٕمؾ اعمٕمٜمك هذا أن سمٕمدا يزيده ومم٤م قمٚمٞمف، يّمٚمق أن دون ًمدومٜمف يْمٓمروا

 وم٢من هن٤مرا، جيقز ٓ ومٙمذًمؽ ًمٞمال، جيقز ٓ يمام اًمّمالة، ىمٌؾ اًمدومـ إذ اًمٗم٤مئدة، قمديؿ

 .طمٞمٜمئذش اًمٚمٞمؾ» ب اًمت٘مٞمٞمد وم٤مئدة ومام ومرق، وٓ أضمٚمٝم٤م ُمـ هن٤مرا ضم٤مز ًميورة ًمٞمال ضم٤مز

 ُمـ ٓ أو اؾمتٔمٝمرٟم٤مه ُم٤م رضمحٜم٤م إذا إٓ ىمقي٦م سمّمقرة شمٔمٝمر ٓ اًمٗم٤مئدة أن ؿمؽ ٓ 

 اعمٞم٧م، قمغم اعمّمٚملم ىمٚم٦م ُمٔمٜم٦م اًمٚمٞمؾ ذم اًمدومـ أن: ذًمؽ وسمٞم٤من ًمٞمال، اًمدومـ ضمقاز قمدم

 اًمّمالة ذم أنِمط اًمٜمٝم٤مر ذم اًمٜم٤مس ٕن هن٤مرا، قمٚمٞمف يّمكم طمتك ًمٞمال اًمدومـ قمـ ومٜمٝمل

 ُم٘م٤مصد ُمـ هل اًمتل اًمٙمثرة هذه قمٚمٞمف، اعمّمٚملم ُمـ اًمٙمثرة َتّمؾ وسمذًمؽ قمٚمٞمف،

 ص» ،ش61» اعم٠ًمخ٦م» ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام اعمٞم٧م ذم ؿمٗم٤مقمتٝمؿ ًم٘مٌقل وأرضمك اًمنميٕم٦م

 ش:ُمًٚمؿ ذح» ذم: اًمٜمقوي ىم٤ملش 96

 حييه هن٤مرا اًمدومـ أن ؾمٌٌف وم٘مٞمؾ قمٚمٞمف، يّمغم طمتك ًمٞمال اًم٘مؼم قمـ اًمٜمٝمل وأُم٤م»

 يم٤مٟمقا  ٕهنؿ وىمٞمؾ أومراد، إٓ اًمٚمٞمؾ ذم حييه وٓ قمٚمٞمف ويّمٚمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

 ىم٤مل وآظمره، احلدي٨م أول وي١ميده اًمٚمٞمؾ، ذم يتٌلم ومال اًمٙمٗمـ، ًمرداءة ذًمؽ يٗمٕمٚمقن

 وىمد: ىم٤مل ُمٕم٤م، ىمّمدمه٤مط   اًمٜمٌل أن واًمٔم٤مهر: ىم٤مل صحٞمحت٤من، اًمٕمٚمت٤من: اًم٘م٤ميض

 ش.هذا همػم ىمٞمؾ

 أنف ذًمؽ ُمـ يٜمت٩م اًمٙمٗمـ، رداءة وظمِمٞم٦م اعمّمٚملم ىمٚم٦م اًمٕمٚم٦م أن قمرف وم٢مذا: ىمٚم٧م

 اًمٕمٚم٦م ٟٓمتٗم٤مء ومٞمف دومٜمف ُمـ ُم٤مٟمع ٓ أنف اًمٚمٞمؾ إمم ًمٕمذر دومٜمف شم٠مظمر صمؿ هن٤مرا، قمٚمٞمف صكم ًمق

 اًمٜمٝم٤مر ذم اعمٞم٧م سمدومـ اًمت٠مظمر جيقز ومٝمؾ وقمٚمٞمف اعمّمٚملم، يمثرة وهل اًمٖم٤مي٦م وَت٘مؼ

 ،ش166/ 1ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ذًمؽ اؾمتحًـ اعمذيمقرة، ًمٚمٖم٤مي٦م َتّمٞمال
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 ًمقضمقد اًمٜمٝم٤مر إمم شمٕمديتٝم٤م جيقز ومال ُم٘مٞمَّدة اعمذيمقرة اًمٕمٚم٦م ٕن ذًمؽ أرى وًم٧ًم

 وم٤مًمٙمثرة اًمٜمٝم٤مر سمخالف ـمٌٞمٕمل، أُمر اًمٚمٞمؾ ذم اًم٘مٚم٦م وم٢من اًمٔمروملم، سملم اًمٙمٌػم اًمٗم٤مرق

 اًمٙمثرة، زادت سم٤معمٞم٧م شم١مظمر ومٙمٚمام هل٤م طمد ٓ اًمٙمثرة هذه إن صمؿ اًمٓمٌٞمٕمل، هل ومٞمف

 طم٤ًمب قمغم وًمق وؾمٛمٕم٦م، ري٤مء اًمٔمٝمقر حيٌقن اًمذيـ اعمؽموملم سمٕمض ٟمرى وًمذًمؽ

 .اعمِمٞمٕملم ُمـ ممٙمـ قمدد أيمؼم اجلٜم٤مزة ًمٞمحي واًمٞمقُملم اًمٞمقم ي١مظمروٟمف ىمد اعمٞم٧م

ع أُمره ذم اًمِم٤مرع ُمٜم٤مهْم٦م إمم ٕدي ذًمؽ سمجقاز ىمٞمؾ ومٚمق  ُم٤م قمغم سم٤مجلٜم٤مزة سم٤مٓها

 .هل٤م و٤مسمط ٓ اًمتل اًمٙمثرة سمٕمٚم٦مش 11 صش »17» اعم٠ًمخ٦م ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ

 يّمغم طمتك» ىمقًمف ذم ردشمف أو اًمذي آؿمٙم٤مل قمـ اجلقاب ًمٜم٤م يتٌلم هذا سمٕمد

د أن فمٝمر أنف إذش قمٚمٞمف  إؾمؿ أن شمٌلم يمل اجلامقم٦م، ًمٙمثرة هن٤مرا قمٚمٞمٝم٤م يّمغم طمتك اعمرا

 ىمٚم٦م ُمع وًمق ًمٞمال اًمدومـ إمم يٕمقدش ذًمؽ إمم إٟم٤ًمن يْمٓمر أن إٓ» ىمقًمف ذم آؿم٤مرة

 .سم٤مًمت٠مُمؾ طم٘مٞمؼ وم٢مٟمف ومٚمٞمت٠مُمؾ إـمالىم٤م، قمٚمٞمف اًمّمالة شمرك ُمع اًمدومـ إمم ٓ اعمّمٚملم،

 اًمٚمٞمؾ، ذم اًمدومـ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمدش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل صمؿ

 مج٤مهػم وىم٤مل سمف، ًمف يًتدل مم٤م احلدي٨م وهذا ًميورة، إٓ اًمٌٍمي احلًـ ومٙمرهف

 قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م سم٠من واؾمتدًمقا  يٙمره ٓ: واخلٚمػ اًمًٚمػ ُمـ اًمٕمٚمامء

 واًمرضمؾ: اًمًقداء اعمرأة وسمحدي٨م إٟمٙم٤مر، همػم ُمـ ًمٞمال دومٜمقا  اًمًٚمػ ُمـ ومج٤مقم٦م

: وم٘م٤مًمقا  قمٜمفط   اًمٜمٌل وؾم٠مخٝمؿ ًمٞمال، ومدومٜمقه سم٤مًمٚمٞمؾ ومتقذم اعمًجد ي٘مؿ يم٤من اًمذي

 قمٚمٞمٝمؿ، يٜمٙمر ومل فمٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م: ىم٤مًمقا  اذٟمتٛمقين، أٓ: وم٘م٤مل اًمٚمٞمؾ، ذم ومدومٜم٤مه ًمٞمال شمقذم

 سم٤مًمٚمٞمؾ، اًمدومـ جمرد قمـ يٜمف ومل اًمّمالة، ًمؽمك يم٤من اًمٜمٝمل أن احلدي٨م هذا قمـ وأضم٤مسمقا 

 ش.ؾمٌؼ يمام اعمجٛمقع قمـ أو اًمٙمٗمـ إؾم٤مءة قمـ أو اعمّمٚملم ًم٘مٚم٦م أو اًمّمالة ًمؽمك وإٟمام

 يم٤من ًمق ٕنف يّمح، ٓ اًمّمالة، ًمؽمك يم٤من اًمٜمٝمل أن وهق إول واجلقاب: ىمٚم٧م

 اًمٜمٝمل أن اًمّمقاب سمؾ سمٞم٤مٟمف، ؾمٌؼ يمام هن٤مرا أو ًمٞمال اًمدومـ سملم ومرق صمٛم٦م يٙمـ مل يمذًمؽ

 جيقز ٓ أنف طمزم اسمـ اظمت٤مر وًمذًمؽ اًم٘م٤ميض، يمالم ذم ؾمٌ٘م٤م اًمٚمذيـ ًمألُمريـ يم٤من إٟمام

 .ضورة قمـ إٓ ًمٞمال أطمد يدومـ أن

 اًمدومـ ذم اًمقاردة آطم٤مدي٨م قمـ أضم٤مب صمؿ احلدي٨م، هبذا ذًمؽ قمغم واؾمتدل
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  ُمٜمف ًمٞمال دومـ ُمـ ويمؾش: 111 - 111/ 1» سم٘مقًمف آصم٤مر ُمـ ُمٕمٜم٤مه٤م ذم وُم٤م ًمٞمال،

 ذًمؽ ضم٧ٌم أو ًميورة ذًمؽ وم٢مٟمام قمٜمٝمؿ، اهلل ريض أصح٤مسمف وُمـ أزواضمف وُمـط 

 مم٤م ذًمؽ همػم أو شمٖمػم ظمقف أو - ؿمديد سم٤معمديٜم٦م وهق - طمي ُمـ قمغم احلر ظمقف ُمـ

 .ذًمؽ ظمالف قمٜمٝمؿ اهلل ريض هبؿ ئمـ أن ٓطمد حيؾ وٓ ًمٞمال، اًمدومـ يٌٞمح

 سمٕمض أن اجل٤مئز وُمـ: وأىمقل اعمًٞم٥م، سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ًمٞمال اًمدومـ يمراه٦م روى صمؿ

 وذًمؽ سمٞم٤مٟمف، ؾمٌؼ ُم٤م قمغم شمٕم٤مرض ومال وطمٞمٜمئذ هن٤مرا، قمٚمٞمف صٚمقا  يم٤مٟمقا  ًمٞمال دومـ ُمـ

 يمام آرسمٕم٤مء ًمٞمٚم٦م دومٜمقه صمؿ اًمثالصم٤مء يقم قمٚمٞمف صٚمقا  وم٢مهنؿ ،ط طم٘مف ذم اًمقاىمع هق

 .اؾمح٤مق اسمـ قمـش 111/ 1» ؾمػمشمف ذم هِم٤مم اسمـ ذيمر

 . أقمٚمؿ واهلل

 [.171] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادصبوح اشتعامل مع وفق جوز فقال، ادقً فدؾـ اضطروا إن

 اًم٘مؼم، ذم سمف واًمٜمزول اعمّم٤ٌمح اؾمتٕمامل ُمع وًمق ضم٤مز ًمٞمال، ًمدومٜمف اوٓمروا وم٢من

 أدظمؾط   اهلل رؾمقل أن: »قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م واًمدًمٞمؾ اًمدومـ، قمٛمٚمٞم٦م ًمتًٝمٞمؾ

 ش.ىمؼمه ذم وأهج ًمٞمال، ىمؼمه رضمال

 [.181] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 خقػ إذا إٓ افؽراهي وؿً خروج إػ ادقً دؾـ تلخر وجقب

 ادقً تغر

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 :ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل إوىم٤مت وُمـ

  اهلل رؾمقل هن٤مٟم٤م ؾم٤مقم٤مت صمالث: »ىم٤مل قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم طمدي٨م قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م ىمقًمف

 :ىم٤مل...ش  ُمقشم٤مٟم٤م ومٞمٝمـ ٟم٘مؼم أن أو ومٞمٝمـ ٟمّمكم أنط 
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 إوىم٤مت هذه إمم اًمدومـ شم٠مظمػم شمٕمٛمد ُمٕمٜم٤م إوىم٤مت هذه ذم اًمدومـ قمـ اًمٜمٝمل»

 ش.يٙمره ومال إوىم٤مت هذه ذم شمٕمٛمد سمال اًمدومـ وىمع إذا وم٠مُم٤م

ه ومٚمقش ُمًٚمؿ صحٞمح ذح» ذم اًمٜمقوي يمالم ٟمص هذا: ىمٚم٧م  أومم يم٤من إًمٞمف قمزا

ش اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» ذم سمٞمٜمتف يمام قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ سم٤معمتٕمٛمد وختّمٞمّمف ُمٓمٚمؼ احلدي٨م إن صمؿ

 ظمٞمػ إذا إٓ اًمٙمراه٦م وىم٧م خيرج طمتك اجلٜم٤مزة دومـ شم٠مظمػم وم٤مًمقاضم٥م 81 اًمٌح٨م

 .اجلٜم٤مئز يمت٤مب ذم اعم١مًمػ ذيمره يمام احلٜم٤مسمٚم٦م ىمقل وهق. اعمٞم٧م شمٖمػم

 [(111)ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 هذا يف اجلـوزة صالة تدخؾ وهؾ فؾصالة افؽراهي أوؿوت

 احلؽؿ؟

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 :واؾمتقائٝم٤م وهمروهب٤م اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد اًمّمالة ذم رأُّيؿ وُِمـ 

 ش.اجلٜم٤مزة وصالة اًمٞمقم قمٍم احلٜمٗمٞم٦م يٕمٜمل واؾمتثٜمقا : »ىمقًمف

 ٓ إذ ُمًٚمؿ ومٖمػم اجلٜم٤مزة صالة اؾمتثٜم٤مء وأُم٤م صحٞمح اًمٞمقم قمٍم اؾمتثٜم٤مء: ىمٚم٧م

 قمٛمر اسمـ أن وي١ميده يِمٛمٚمٝم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اعمت٘مدم قم٘م٦ٌم طمدي٨م إـمالق سمؾ قمٚمٞمف دًمٞمؾ

 وإومم وهمػمهش اعمقـم٠م» ذم يمام اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة قمـ يٜمٝمك يم٤من

 اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم ذيمره٤م إذا ومٞمّمٚمٞمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم اًمتل أو اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة يًتثٜمل أن

 .اًمٙمت٤مب ُمـ اعمت٘مدم اًم٤ٌمب ذم اعمذيمقر اًمِمٞمخلم حلدي٨م

 وىم٧م اجلٛمٕم٦م يقم اًمتٓمقع إئٛم٦م سمٕمض اؾمتثٜم٤مء ُمـ اعم١مًمػ ذيمره ُم٤م إن صمؿ

 أهؾ إقمالم» وش اعمٕم٤مد زاد» ذم شمراضمع يمثػمة أطم٤مدي٨م وومٞمف أجْم٤م صحٞمح آؾمتقاء

   .وهمػممه٤م آسم٤مدي ًمٚمٕمٔمٞمؿش اًمٗمجر ريمٕمتل سمحٙمؿ اًمٕمٍم

 [(111)ص اعمٜم٦م مت٤مم] 
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 وحتسقـف وتقشقعف افؼز، إظامق وجقب

 :طمديث٤من وومٞمف وَتًٞمٜمف، وشمقؾمٞمٕمف اًم٘مؼم، إقمامق وجي٥م -

 ُمـ أصٞم٥م ُمـ أصٞم٥م ُأطُمد، يقم يم٤من ح٤م: »ىم٤مل قم٤مُمر سمـ هِم٤مم قمـ :إول

 إٟم٤ًمن ًمٙمؾ قمٚمٞمٜم٤م احلٗمر اهلل، رؾمقل ي٤م: وم٘مٚمٜم٤م» ضمراطم٤مت، اًمٜم٤مس وأص٤مب اعمًٚمٛملم،

 وادومٜمقا  ،شوأطمًٜمقا ش »وأقمٛم٘مقا » وأوؾمٕمقا  اطمٗمروا: وم٘م٤مل ،ششم٠مُمرٟم٤م ومٙمٞمػ» ،شؿمديد

ٟم٤م، أيمثرهؿ وىمدُمقا  اًم٘مؼم، ذم واًمثالصم٦م آصمٜملم  ويم٤من صمالصم٦م، صم٤مًم٨م أيب ومٙم٤من: ىم٤مل» ىمرآ

ٟم٤م، أيمثرهؿ م ىمرآ  ش.ومُ٘مدِّ

 رضمؾ ضمٜم٤مزة ذمط   اهلل رؾمقل ُمع ظمرضمٜم٤م: ىم٤مل إنّم٤مر ُمـ رضمؾ قمـ :افثوين

 ومجٕمؾ اًم٘مؼم، طمٗمػمة قمغمط   اهلل رؾمقل ومجٚمس أيب، ُمع همالم وأن٤م آٟمّم٤مر، ُمـ

 ىمٌؾ ُمـ وأوؾمع اًمرأس، ىمٌؾ ُمـ أوؾمع:»وي٘مقل احل٤مومر إمم يقُمئ: رواي٦م وذم» يقيص

ضْمٚملم،  ش.اجلٜم٦م ذم ًمف قمذق ًمُرّب  اًمرِّ

 اإلقمامق ُمـ ومٞمٝمام ذيمر ُم٤م وضمقب يٗمٞمد احلديثلم ذم إُمر وفم٤مهر: ىمٚم٧م

 وأُم٤م اإلقمامق، اؾمتح٤ٌمب وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمـ واعمٕمروف واإلطم٤ًمن، واًمتقؾمٕم٦م

 قمغم آقمامق طمد ذم واظمتٚمٗمقا  سمٗمروٞمتف،ش 116/ 1ش »اعمحغم» ذم سح وم٘مد طمزم اسمـ

 . همػمه أوش اعمجٛمقع» ذم شمراه٤م أىمقال

 [.181] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 أؾضؾ وإول افؼز يف وافشؼ افؾحد جقاز

 ،ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم قمٚمٞمٝمام اًمٕمٛمؾ جلري٤من واًمِمؼ (1)اًمٚمحد اًم٘مؼم ذم وجيقز -

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم أومْمؾ، إول وًمٙمـ

                                                           

 حيٗمر أن وهق اًمييح هق واًمِمؼ اًم٘مٌٚم٦م، ضمٝم٦م ُمـ اًم٘مؼم قمرض ذم اًمِمؼ هق احل٤م وؾمٙمقن وسم٤مًمْمؿ اًمالم سمٗمتح (1)

 [.ُمٜمف. ]يم٤مًمٜمٝمر أؾمٗمؾ إمم
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 يٚمحد، رضمؾ سم٤معمديٜم٦م يم٤منط   اًمٜمٌل شمقذم ح٤م: »ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ :إول

ح، وآظمر  إًمٞمٝمام، وم٠مرؾمؾ شمريمٜم٤مه، ؾمٌؼ وم٠مُّيام إًمٞمٝمام، وٟمٌٕم٨م رسمٜم٤م، ٟمًتخػم: وم٘م٤مًمقا  ُيَيِّ

 ش.ط ًمٚمٜمٌل ومٚمحدوا اًمٚمحد ص٤مطم٥م ومًٌؼ

 حلدا، زم أخحدوا: »ىم٤مل أنف أبٞمف قمـ وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد سمـ قم٤مُمر قمـ :افثوين

 ش.ط اهلل سمرؾمقل صٜمع يمام ٟمّم٤ٌم اًمٚمٌـ قمكم واٟمّمٌقا 

 ش.ًمٖمػمٟم٤م واًمِمؼ ًمٜم٤م، اًمٚمحد: »ىم٤ملط   اهلل رؾمقل أن قم٤ٌمس اسمـ قمـ :افثوفٌ

 اًمٚمحد ذم اًمدومـ أن اًمٕمٚمامء أمجعش: »187 - 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 ؾمٌؼ ح٤م أومْمؾ وم٤مًمٚمحد شمراهب٤م يٜمٝم٤مر ٓ صٚم٦ٌم آرض يم٤مٟم٧م إن ًمٙمـ ضم٤مئزان، واًمِمؼ

 ش.أومْمؾ وم٤مًمِمؼ شمٜمٝم٤مر رظمقة يم٤مٟم٧م وإن آدًم٦م، ُمـ

 [.181] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افرضورة ظـد أـثر أو اثـون افؼز يف ُيدؾـ أن مـ بلس ٓ

م اًميورة، قمٜمد أيمثر أو اصمٜم٤من ومٞمف يدومـ أن ُمـ سم٠مس وٓ  -  وومٞمف أومْمٚمٝمؿ، وُيَ٘مدَّ

 :أطم٤مدي٨م

 اًمرضمٚملم سملم جيٛمعط   اًمٜمٌل يم٤من: »ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ :إول

 وم٢مذا ًمٚم٘مرآن؟ أظمذاً  أيمثر أُّيؿ: ي٘مقل صمؿ (1)واطمد صمقب ذم ُأطُمد ىمتغم ُمـش واًمثالصم٦م»

 يقم ه١مٓء قمغم ؿمٝمٞمد أن٤م: وىم٤مل ص٤مطمٌف ىمٌؾ» اًمٚمحد ذم ىمدُمف أطمدمه٤م إمم أؿمػم

 أيب ومدومـ: ضم٤مسمر ىم٤مل» قمٚمٞمٝمؿ، يّمؾ ومل يٖمًٚمقا  ومل دُم٤مئٝمؿ، ذم سمدومٜمٝمؿ وأُمر اًم٘مٞم٤مُم٦م،

 ش.واطمد ىمؼم ذم يقُمئذ  وقمٛمل

  اهلل رؾمقل إمم اجلٛمقع سمـ قمٛمرو أيت: »ىم٤مل ذًمؽ، طمي أنف ىمت٤مدة أيب قمـ :افثوين

 هذه سمرضمكم أُمٌم أىمتؾ طمتك اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ىم٤مشمٚم٧م إن أرأج٧م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤ملط 

                                                           

 [.ُمٜمف. ]سمدٟمف ضمٞمٛمع يًؽم مل وًمق ُمٜمف، ىمٓمٕم٦م ذم يٕمٜمك (1)
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 يقم وم٘متٚمقا  ٟمٕمؿ،: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل قمرضم٤مء، رضمٚمف ويم٤مٟم٧م اجلٜم٦م؟ ذم صحٞمح٦م

 إًمٞمؽ أنٔمر يم٠مين: وم٘م٤ملط   اهلل رؾمقل قمٚمٞمف ومٛمر هلؿ، وُمقمم أظمٞمف واسمـ هق: أطمد

 ومجٕمٚمقا  وسمٛمقٓمه٤م، هبامط   اهلل رؾمقل وم٠مُمر اجلٜم٦م، ذم صحٞمح٦م هذه سمرضمٚمؽ متٌم

 ش.واطمد ىمؼم ذم

: آظمره٤م وذمش 11ص» اعمت٘مدُم٦م أبٞمف اؾمتِمٝم٤مد ىمّم٦م ذم ضم٤مسمر قمـ :افثوفٌ

 ..ش.ىمؼمه ذم آظمر ُمٕمف وُدوِمـ ىمتٞمؾ، أول ومٙم٤من»..

 اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل اًم٘مرآن، ًم٘م٤مرئ فم٤مهرة ومْمٞمٚم٦م إطم٤مدي٨م هذه وذم: ىمٚم٧م

 ش.اًمٗمْمؾ وضمقه وؾم٤مئر واًمزهد اًمٗم٘مف أهؾ سمف ويٚمحؼش: »166 - 1»

 اًمْمٞمؼ ُمـ اًميورة ُمقوع ذم ويدومـش: »111 - 1ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل

 أن أطم٥م وٓ وأؾمٜمٝمؿ، أومْمٝمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ًمٚم٘مٌٚم٦م اًمذي ويٙمقن اًم٘مؼم، ذم واًمثالصم٦م اعمٞمت٤من واًمٕمجٚم٦م

 اًمرضمؾ يم٤من همػمه٤م إمم ؾمٌٞمؾ وٓ ضورة يم٤مٟم٧م وإن طم٤مل، قمغم اًمرضمؾ ُمع اعمرأة شمدومـ

 ش.شمراب ُمـ طم٤مضمز اًم٘مؼم ذم واعمرأة اًمرضمؾ سملم وجيٕمؾ ظمٚمٗمف، وهل أُم٤مُمٝم٤م،

 [.181] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افـسوء دون افرجول أكثك ـون وفق ادقً إكزال يتقػ

 :ُٕمقر اًمٜم٤ًمء دون اًمرضم٤مل - أنثك يم٤من وًمق اعمٞم٧م إٟمزال ويتقمم

 اًمٞمقم طمتك اعمًٚمٛملم قمٛمؾ قمٚمٞمف وضمرى ،ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم اعمٕمٝمقد أنف :إول

 ش.99» اعم٠ًمخ٦م ذم أنس طمدي٨م ومٞمف وي٠ميت

 .ذًمؽ قمغم أىمقى اًمرضم٤مل أن اًمث٤مين

 إضم٤مٟم٥م أُم٤مم أبداهنـ ُمـ ؿمئ اٟمٙمِم٤مف إمم ذًمؽ أوم٣م اًمٜم٤ًمء شمقًمتف ًمق :افثوفٌ

 . ضم٤مئز همػم وهق

 [.186] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 بنكزافف أحؼ ادقً أوفقوء

َْرطَم٤ممِ  َوُأوًُمق﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٕمٛمقم سم٢مٟمزاًمف، أطمؼ اعمٞم٧م وأوًمٞم٤مء - ْٕ  سَمْٕمُْمُٝمؿْ  (1)ا

  يمَِت٤مِب  ذِم  سمٌَِْٕمضٍ  َأْومَم 
ِ
َ  إِنَّ  اّللَّ   سمُِٙمؾِّ  اّللَّ

ٍ
ء  [.71: إنٗم٤مل] ﴾قَمٚمِٞمؿٌ  َرْ

 ُم٤م أنٔمر ومذه٧ٌم ،ط اهلل رؾمقل همًٚم٧م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمكم وحلدي٨م

 اًمٜم٤مس دون وإضمٜم٤مٟمف دومٜمف ووزم وُمٞمت٤م، طمٞم٤م ـمٞم٤ٌم ويم٤من ؿمٞمئ٤م، أر ومٚمؿ اعمٞم٧م، ُمـ يٙمقن

 اهلل ًمرؾمقل وحلد ،ط اهلل رؾمقل ُمقمم وص٤مًمح واًمٗمْمؾ واًمٕم٤ٌمس قمكم: أرسمٕم٦م

 ش.ٟمّم٤ٌم اًمٚمٌـ قمٚمٞمف وٟمّم٥م حلدا،

 [.186] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 بـػسف زوجتف دؾـ يتقػ أن فؾزوج جيقز

 شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م زوضمتف، دومـ سمٜمٗمًف يتقمم أن ًمٚمزوج وجيقز -

 وارأؾم٤مه، وم٘مٚم٧م، ومٞمف، سمدئ اًمذي اًمٞمقم ذمط   اهلل رؾمقل قمكمّ  دظمؾ: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م

 يم٠مين: همػَمى وم٘مٚم٧م: ىم٤مًم٧م ودومٜمتؽ، ومٝمٞم٠متؽ طمل، وأن٤م يم٤من ذًمؽ أن وددت: »وم٘م٤مل

 وأظم٤مك أب٤مك زم ادقمل وارأؾم٤مه وأن٤م: ىم٤مل ٟم٤ًمئؽ سمٌٕمض قمروؾم٤م اًمٞمقم ذًمؽ ذم سمؽ

 وي٠مبك أومم أن٤م: ُمتٛمـ ويتٛمٜمك ىم٤مئؾ ي٘مقل أن أظم٤مف وم٢مين يمت٤مسم٤م سمٙمر ٕيب أيمت٥م طمتل

 ش.سمٙمر أب٤م إٓ واعم١مُمٜمقن وضمؾ قمز اهلل

 ُمـ سمذًمؽ أطمؼ إٟمف: ىم٤مًمقا  سمؾ اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ًمزوضمتف اًمرضمؾ دومـ ضمقاز إمم ذه٥م وىمد

 وًمٕمٚمف آطم٘مٞم٦م، ذم سمٕمدهؿ ومجٕمٚمف طمزم اسمـ ذًمؽ وقمٙمس ذيمرٟم٤م اًمذيـ أوًمٞم٤مئٝم٤م

 .آي٦م قمٛمقم ُمـ ؾمٌؼ ح٤م إىمرب

 [.187] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 وآم ًمالب آقمامم صمؿ سمٜمقهؿ، صمؿ ًمالب، اًمذيـ صمؿ آؿم٘م٤مء، آظمقة صمؿ: وأبٜم٤مؤه وآسمـ وآسم٤مؤه، آب وهؿ (1)

 .حمرُمف رطمؿ ذي يمؾ صمؿ سمٜمقهؿ، صمؿ ًمالب صمؿ

 [.ُمٜمف. ]ش191/ 1» شاعمجٛمقع» ذم وٟمحقه ،ش111/ 1» شاعمحغم» ذم يمذا
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 افؾقؾي تؾؽ يطل مل ـون إذا بام مؼوط فزوجتف افرجؾ دؾـ جقاز

 ويم٤من دومٜمٝم٤م، ًمف ينمع مل وإٓ اًمٚمٞمٚم٦م، شمٚمؽ يٓم٠م مل يم٤من إذا سمام ُمنموط ذًمؽ ًمٙمـ -

 اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس حلدي٨م اعمذيمقر، سم٤مًمنمط أضمٜمٌٞم٤م وًمق سمدومٜمٝم٤م إومم هق همػمه

جتف اًم٘مؼم قمغم ضم٤مًمسط   اهلل ورؾمقل ،ط اهلل ًمرؾمقل اسمٜم٦م ؿمٝمدٟم٤م: »ىم٤مل قمٜمف  ومرأ

 أبق وم٘م٤مل ؟شأهٚمف» اًمٚمٞمٚم٦م (1)ي٘م٤مرف مل رضمؾ ُمـ ُمٜمٙمؿ هؾ: »ىم٤مل صمؿ شمدُمٕم٤من قمٞمٜمٞمف

 ش.وم٘مؼمه٤م» ىمؼمه٤م ذم ومٜمزل ىم٤مل وم٤مٟمزل،: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م أن٤مش ٟمٕمؿ: »ـمٚمح٦م

 اًمتل آطم٤مدي٨م ُمـ احلدي٨م هذاش: »189/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل 

ة، اعمٞم٧م يم٤من وإن اًمدومـ يتقًمقن اًمذيـ هؿ اًمرضم٤مل يمقن ذم هب٤م حيت٩م : ىم٤مل اُمرأ

 ُمـ يم٤من وًمٙمٜمف ،ط اًمٜمٌل سمٜم٤مت قمـ أضمٜمٌل قمٜمف اهلل ريض ـمٚمح٦م أب٤م أن وُمٕمٚمقم

 ذم قمذر ًمف يم٤من ومٚمٕمٚمف ،ط اًمٜمٌل إٓ حمرم رضمؾ هٜم٤مك يٙمـ ومل احل٤مضيـ، ص٤محلل

 وهمػمهـ حم٤مرُمٝم٤م ُمـ وهمػمه٤م وم٤مـمٛم٦م أظمتٝم٤م أهن٤م وُمٕمٚمقم زوضمٝم٤م، ويمذا ىمؼمه٤م، ٟمزول

 ش.واًمدومـ اًم٘مؼم إدظم٤مل ذم ًمٚمٜم٤ًمء ُمدظمؾ ٓ أنف قمغم ومدل هٜم٤مك،

 ُمقاراة ذم اعمالذ قمـ اًمٕمٝمد اًمٌٕمٞمد إيث٤مر احلدي٨م ذمش: »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

ة يم٤من وًمق اعمٞم٧م  صٜمٕمتف، يم٤مٟم٧م ٕهن٤م سمذًمؽ اصمره إٟمام: وىمٞمؾ واًمزوج، آب قمغم اُمرأ

 ش.مج٤مع اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ُمٜمف ي٘مع مل ًمٙمقٟمف ًمذًمؽ اظمت٤مره أنف اًمًٞم٤مق فم٤مهر وم٢من ٟمٔمر، وومٞمف

 111/ 1» اهلل رمحف طمزم اسمـ ىم٤مل وسمف ًمف، شمرمجٜم٤م ُم٤م قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر واحلدي٨م: ىمٚم٧م

 هبذه راضمٕمتٝم٤م أو قمٚمٞمٝم٤م، وىمٗم٧م يمٜم٧م اًمتل اًمٗم٘مف يمت٥م قم٤مُم٦م أن اًمٖمرائ٥م وُمـ ،ش111 -

 همٜمك ٓ أنف قمغم يمثػمة أدًم٦م ُمـ دًمٞمؾ وهذا إصم٤ٌمشم٤م، وٓ ٟمٗمٞم٤م ٓ اعم٠ًمخ٦م، هلذه شمتٕمرض مل اعمٜم٤مؾم٦ٌم

ٜم٦َّم يُمت٥ُم قمـ ًمٚمٗم٘مٞمف ًه  يمت٥م قمـ شمٖمٜمل اًمٗم٘مف يمت٥م أن ًمٚمٛمذاه٥م اعمتٕمّم٦ٌم ئمٜمف ح٤م ظمالوم٤م اًم

 ؾمٚمًٚم٦م» أنٔمر يمٌػما، قمٚمقا  اًمٔم٤معمقن ي٘مقل قمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يمت٤مب وقمـ سمؾ احلدي٨م

 ش. آؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع 119 - 118 ص 1 جش »اًمّمحٞمح٦م آطم٤مدي٨م

 [.188] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 [.ُمٜمف. ]إًمٞمف يٚمتٗم٧م ومال دًمٞمؾ، أي سمدون اًمٓمح٤موي اًمتٗمًػم هذا واؾمتٌٕمد ،شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام جي٤مُمع أي (1)
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 افؼز ممخر مـ ادقً إدخول افسـي

 احل٤مرث أويص: »ىم٤مل إؾمح٤مق أيب حلدي٨م اًم٘مؼم، ُم١مظمر ُمـ اعمٞم٧م إدظم٤مل واًمًٜم٦م

ٌَؾ ُمـ اًم٘مؼم أدظمٚمف صمؿ قمٚمٞمف، ومّمغم يزيد، سمـ اهلل قمٌد قمٚمٞمف يّمكم أن  اًم٘مؼم رضمكم ىِم

 ش.اًمًٜم٦م ُمـ: وىم٤مل

ؾَّ  سم٤معمٞم٧م وم٠مُمر ضمٜم٤مزة ذم أنس ُمع يمٜم٧م: »ىم٤مل ؾمػميـ اسمـ وقمـ ًُ ٌَؾ ُمـ وَم  ِرضمؾ ىِم

 ش.اًم٘مؼم

 [.191] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبؾي، ُؿبوفي ووجفف افقؿغ، جـبف ظذ ؿزه يف ادقً جيعؾ

 ويسورهو افؼبؾي يؿغ إػ ورجاله ورأشف

 ورضم٤مًمف ورأؾمف اًم٘مٌٚم٦م، ىم٤ٌمًم٦م ووضمٝمف اًمٞمٛملم، ضمٜمٌف قمغم ىمؼمه ذم اعمٞم٧م وجيٕمؾ -

  اهلل رؾمقل قمٝمد ُمـ آؾمالم أهؾ قمٛمؾ ضمرى هذا قمغم وي٤ًمره٤م، اًم٘مٌٚم٦م يٛملم إمم

ش 171/ 1ش »اعمحغم» ذم يمذا آرض، فمٝمر قمغم ُم٘مؼمة يمؾ وهٙمذا هذا يقُمٜم٤م إممط 

 . وهمػمه

 [.191] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اهلل، رشقل شـي وظذ اهلل، بسؿ: حلده يف ادقً يضع افذي يؼقل

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مؾي: أو

 ُمٚم٦م: أو اهلل، رؾمقل ؾمٜم٦م وقمغم اهلل، سمًؿ: »حلده ذم يْمٕمف اًمذي وي٘مقل -

 ش.ط اهلل رؾمقل

 ىمؼمه ذم اعمٞم٧م ووع إذا يم٤منط   اًمٜمٌل أن: »قمٛمر اسمـ طمدي٨م قمٚمٞمف واًمدًمٞمؾ

 اهلل سمًؿ:ش وم٘مقًمقا  اًم٘مٌقر ذم ُمقشم٤ميمؿ ووٕمتؿ إذا: ىم٤ملط   اًمٜمٌل أن: ًمٗمظ وذم: »ىم٤مل
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 ش.اهلل رؾمقلش ُمٚم٦م: راي٦م وذم» ؾمٜم٦م وقمغم

 ش.ط اهلل رؾمقل ُمٚم٦م وقمغم وسم٤مهلل، اهلل، سمًؿ: »ي٘مقل أو

 ووع إذا اعمٞم٧م: »ىم٤مل أنفط   اهلل رؾمقل قمـ قمٜمف اهلل ريض اًمٌٞم٤ميض حلدي٨م

 ُمٚم٦م قمغم وسم٤مهلل اهلل، سم٤مؾمؿ: اًمٚمحد ذم يقوع طملم يْمٕمقٟمف اًمذيـ ومٚمٞم٘مؾ: ىمؼمه ذم

 ش.ط اهلل رؾمقل

 [.191] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 بقديف حثقات ثالث افساب مـ حيثق أن افؼز ظـد دـ ويستحى

 افؾحد شد مـ افػراغ بعد مجقعو

 سمٕمد مجٞمٕم٤م سمٞمديف طمثقات صمالث اًمؽماب ُمـ حيثق أن اًم٘مؼم قمٜمد عمـ ويًتح٥م -

 :هريرة أيب حلدي٨م اًمٚمحد، ؾمد ُمـ اًمٗمراغ

 رأؾمف ىمٌؾ ُمـ قمٚمٞمف ومحثك اعمٞم٧م أيت صمؿ ضمٜم٤مزة قمغم صغمط   اهلل رؾمقل أن»

 ش.صمالصم٤م

 ُمٜمٝم٤م» إومم احلثٞم٦م ذم ي٘مقل أن اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض اؾمتح٤ٌمب وأُم٤م

ش أظمرى شم٤مرة ٟمخرضمٙمؿ وُمٜمٝم٤م» اًمث٤مًمث٦م وذم ،شٟمٕمٞمديمؿ وومٞمٝم٤م» اًمث٤مٟمٞم٦م وذم ،شظمٚم٘مٜم٤ميمؿ

 .إقمغم ذم إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل آطم٤مدي٨م ُمـ ؿمئ ذم ًمف أصؾ ومال

 ش:191 - 191/ 1» اًمٜمقوي ىمقل وأُم٤م 

 سمٜم٧م يمٚمثقم أم ُوِوٕم٧م ح٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أُم٤مُم٦م أيب سمحدي٨م ًمف ُيًتدل وىمد

 ٟمٕمٞمديمؿ، وومٞمٝم٤م ظمٚم٘مٜم٤ميمؿ، ُمٜمٝم٤م: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل اًم٘مؼم ذمط   اهلل رؾمقل

 قمكم قمـ زطمر سمـ اهلل قمٌٞمد رواي٦م ُمـ أمحد اإلُم٤مم رواه ،شأظمرى شم٤مرة ٟمخرضمٙمؿ وُمٜمٝم٤م

 اًمٗمْم٤مئؾ سم٠مطم٤مدي٨م يًت٠منس ًمٙمـ وٕمٗم٤مء وصمالصمتٝمؿ اًم٘م٤مؾمؿ، قمـ ضمدقم٤من سمـ زيد سمـ

 واهلل ُمٜمٝم٤م، وهذا واًمؽمهٞم٥م، اًمؽمهمٞم٥م ذم هب٤م ويٕمٛمؾ آؾمٜم٤مد، وٕمٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م وإن

 .أقمٚمؿ
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 اعمزقمقم اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمف ًمٞمس احلدي٨م أن: إول: وضمقه ُمـ قمٚمٞمف وم٤مجلقاب

 .ؾمٜمده صح ًمق أصال ومٞمف طمج٦م ومال اؾمتح٤ٌمسمف

 طمتك آقمامل ومْم٤مئؾ ُمـ أنف اًمنمع ذم يث٧ٌم مل اعمذيمقر اًمتٗمّمٞمؾ أن :افثوين

 إصم٤ٌمت ُمٕمٜم٤مه سمف اًمٕمٛمؾ دمقيز إن سمؾ إقمامل، ومْم٤مئؾ ذم ٕنف احلدي٨م هبذا ُيٕمٛمؾ: ي٘م٤مل

 درضم٤مهت٤م أىمؾ اعمنموقمٞم٦م ٕن جيقز، ٓ وذًمؽ وٕمٞمػ سمحدي٨م قمٛمؾ ُمنموقمٞم٦م

 وٓ صحٞمح، سمدًمٞمؾ إٓ شمث٧ٌم ٓ اًمتل اخلٛم٦ًم إطمٙم٤مم ُمـ طمٙمؿ وهق: آؾمتح٤ٌمب

 .اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق اًمْمٕمٞمػ ومٞمٝم٤م جيدي

 ذم وم٢مٟمف طم٤ٌمن، اسمـ ٟم٘مد ذم ُمقوقع هق سمؾ ضمدا، وٕمٞمػ احلدي٨م أن :افثوفٌ

 وهق يزيد، سمـ قمكم قمـ زطمر سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـش 111/ 1ش »أمحد ُمًٜمد»

 ىم٤ملش اعمًٜمد» ذم ح٤م عمخ٤مًمٗمتف ظمٓم٠م،ش ضمدقم٤من سمـ زيد سمـ قمكم» اًمٜمقوي وىمقل إهل٤مين

 قمكم قمـ روى وإذا آصم٤ٌمت، قمـ اعمقوققم٤مت يروي زطمر، سمـ اهلل قمٌٞمد: »طم٤ٌمن اسمـ

 واًم٘م٤مؾمؿ يزيد سمـ وقمكم اهلل قمٌٞمد ظمؼم إؾمٜم٤مد ذم اضمتٛمع وإذا سم٤مًمٓم٤مُم٤مت، أيت يزيد سمـ

 هذا أطمقال أطمًـ يم٤من وم٢مذاش! أجدُّيؿ قمٛمٚمتف مم٤م إٓ اخلؼم ذًمؽ يٙمـ مل اًمرمحـ قمٌد أبق

 اسمـ احل٤مومظ سمٞمٜمف يمام واطمًدا ىمقٓ طمٞمٜمئذ سمف اًمٕمٚمؿ جيقز ومال ضمدا وٕمٞمػ أنف احلدي٨م

 ش.رضم٥م ومْمؾ ذم ورد ومٞمام اًمٕمج٥م شمٌٞملم» ذم طمجر

 [.191] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 صز كحق إرض ظـ افؼز رؾع: افسـي مـ

ـّ  ًَ  ٟمحق ىمٚمٞمال آرض قمـ اًم٘مؼم يرومع أن: إول: أُمقر دومٜمف ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد وُي

ى وٓ ؿمؼم،  اهلل ريض ضم٤مسمر حلدي٨م ُُّي٤من وٓ ومُٞمّم٤من ًمٞمتٛمٞمز وذًمؽ سم٤مٕرض، يًقَّ

 ٟمحًقا  إرض ُمـ ىمؼمه ورومع ٟمّم٤ٌم، اًمٚمٌـ وٟمّم٥م حلًدا، ًمف أخحدط   اًمٜمٌل أن: »قمٜمف

 ش.ؿمؼم ُمـ

 ُمـ وم٢مٟمف اًم٘مؼم، ُمـ اخل٤مرج اًمؽماب قمغم اًمزي٤مدة قمـ اًمٜمٝمل ُمـ ؾمٞم٠ميت ُم٤م وي١ميده

 ؿمٖمٚمف اًمذي اًمٚمحد ُمـ ُأظمرج اًمذي اًمؽماب اًم٘مؼم قمغم اًمدومـ سمٕمد يٌ٘مك أنف اعمٕمٚمقم
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 . شم٘مري٤ٌم احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًم٘مدر ي٤ًموي وذًمؽ اعمٞم٧م، ضمًؿ

 ذم ُيزاد ٓ أن وأطِم٥مه : »خمتٍمه ُم٤مش 116 - 111/ 1ش »آم» ذم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 وضمف قمغم يِمخص أن أطم٥م وإٟمام ضمدا، ارشمٗمع زيد إذا ٕنف همػمه، ُمـ شمراب اًم٘مؼم

 ش.ٟمحقه أو ؿمؼما  آرض

 قمغم اًمِم٤مومٕمل أصح٤مب اشمٗم٤مقش 196/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وٟم٘مؾ

 . اعمذيمقر سم٤مًم٘مدر اًمرومع، اؾمتح٤ٌمب

 [.191] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ُمسـاًم  افؼز جُيعؾ أن افسـي مـ

 ىمؼم رأج٧م: »ىم٤مل اًمتامر ؾمٗمٞم٤من حلدي٨م ُُمًٜمام، جيٕمؾ أن[: ُيًـ مم٤م أي] افثوين

 ش.ُُمًٜمامش وقمٛمر سمٙمر أيب وىمؼم»ط   اًمٜمٌل

 أُم٦م ي٤م: وم٘مٚم٧م قم٤مئِم٦م قمغم دظمٚم٧م:» ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ قمـ روى ُم٤م ذًمؽ يٕم٤مرض وٓ

 ىمٌقر صمالصم٦م قمـ زم ومٙمِمٗم٧م قمٜمٝمام، اهلل ريض وص٤مطمٌٞمفط   اًمٜمٌل ىمؼم قمـ زم آيمِمٗمك

 ش.احلٛمراء اًمٕمرص٦م سمٌٓمح٤مء ُمٌٓمقطم٦م ٓـمئ٦م، وٓ ُمنموم٦م ٓ

 [:ىم٤مل صمؿ اإلُم٤مم وٕمٗمف]

 ُمٕمٜم٤مه ًمٞمسش ُمٌٓمقح» ىمقًمف ٕن اًمتامر، حلدي٨م ُمٕم٤مرو٤م ومٚمٞمس صح ًمق إٟمف صمؿ

ٓمَّح ًَ  ذم فم٤مهر وهق ،شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام اًمّمٖمػمة احلَم وهق اًمٌٓمح٤مء ومٞمف ُمٚم٘مك سمؾ ُُم

 اسمـ مجع وهبذا اًمتًٜمٞمؿ، يٜم٤مذم ٓ ومٝمذا احلٛمراء اًمٕمرص٦م سمٌٓمح٤مء ُمٌٓمقطم٦م: » ٟمٗمًف اخلؼم

ٜمَّؿ وىمؼمهش: »اًمزاد» ذم وم٘م٤مل احلديثلم سملم اًم٘مٞمؿ ًَ  احلٛمراء، اًمٕمرص٦م، سمٌٓمح٤مء ُمٌٓمقح ُُم

، وٓ ُٓمٌٜمل  ش.ص٤مطمٌٞمف ىمؼم يم٤من وهٙمذا ُمٓملمَّ

 [.196] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمدومـ وشمقاسمٕمف

 

118 

 يسـؿ أم افؼز يسطح هؾ

 [:اإلموم ؿول]

 أثران ذًمؽ وذم اًمث٤مين، واًمّمقاب ظمالف: ومٞمف يًٜمؿ؟ أو اًم٘مؼم يًٓمح وهؾ :ؾوئدة

 أؿم٤مر يمام شمٕم٤مرض: ٓ أنف واحلؼ سمٕمض، ُمٜمٝمام واطمد يمؾ إمم ذه٥م وىمد اًمتٕم٤مرض، فم٤مهرمه٤م

 ش .17/  1ش »اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم وسمٞمٜم٤مه ،شاًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذًمؽ إمم

 (169/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 أهؾف مـ يؿقت مـ إفقف فُقدؾـ بحجر افؼز تعؾقؿ: افسـي مـ

 ُمـ يٛمقت ُمـ إًمٞمف ًمٞمدومـ ٟمحقه، أو سمحجر يٕمٚمٛمف أن[: ُيًـ مم٤م أي] افثوفٌ

 ُمٔمٕمقن سمـ قمثامن ُم٤مت ح٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض وادقم٦م أيب اسمـ اعمٓمَّٚم٥م حلدي٨م أهٚمف،

 وم٘م٤مم محٚمف، يًتٓمع ومٚمؿ سمحجر ي٠متٞمف أن رضمالط   اًمٜمٌل أُمر ومدومـ، سمجٜم٤مزشمف أظمرج

 رؾمقل قمـ خيؼمين اًمذي ىم٤مل: اعمٓمٚم٥م ىم٤مل ذراقمٞم٦م، قمـ وطمنط   اهلل رؾمقل إًمٞمٝم٤م

 محٚمٝم٤م صمؿ قمٜمٝمام، طمن طملمط   اهلل رؾمقل ذراقمل سمٞم٤مض إمم أنٔمر يم٠مين: ط اهلل

 ش.أهكم ُمـ ُم٤مت ُمـ إًمٞمف وأدومـ أظمل، ىمؼم هب٤م َأتََٕمٚمَّؿ: وىم٤مل رأؾمف، قمٜمد ومقوٕمٝم٤م

 [.197] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 فؾؿقً بوفتثبقً وافدظوء افؼز ظذ افقؿقف: افسـي مـ

 فف وآشتغػور

ع ومال دومٜمف سمٕمد اعمٞم٧م شمٚم٘ملم أُم٤م  ُينْمَ

ـ ٓ أن :افرابع  ٓ ومٞمف اًمقارد احلدي٨م ٕن اًمٞمقم، اعمٕمروف اًمتٚم٘ملم اعمٞم٧م ُيَٚم٘مَّ
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 سمذًمؽ احل٤مضيـ وي٠مُمر ًمف، ويًتٖمٗمر سم٤مًمتثٌٞم٧م، ًمف يدقمق اًم٘مؼم قمغم ي٘مػ سمؾ (1)يّمح

 اعمٞم٧م دومـ ُمـ ومرغ إذاط   اًمٜمٌل يم٤من: »ىم٤مل قمٜمف اهلل رى قمٗم٤من سمـ قمثامن حلدي٨م

 ش.ُي٠ًمل أن وم٢مٟمف اًمتثٌٞم٧م، ًمف وؾمٚمقا  ٕظمٞمٙمؿ، اؾمتٖمٗمروا: وم٘م٤مل قمٚمٞمف وىمػ

 [.198] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 احلورضيـ تذـر بؼصد افدؾـ أثـوء ادقً ظـد اجلؾقس جقاز

 سمٕمده، وُم٤م سم٤معمقت احل٤مضيـ شمذيمػم سم٘مّمد اًمدومـ أثٜم٤مء قمٜمده اجلٚمقس وجيقز

 آٟمّم٤مر، ُمـ رضمؾ ضمٜم٤مزة ذمط   اًمٜمٌل ُمع ظمرضمٜم٤م: »ىم٤مل قم٤مزب سمـ اًمؼماء حلدي٨م

 طمقًمف، وضمٚمًٜم٤م اًم٘مٌٚم٦م، ُمًت٘مٌؾط   اهلل رؾمقل ومجٚمس ُيْٚمَحد، وح٤م اًم٘مؼم إمم وم٤مٟمتٝمٞمٜم٤م

 اًمًامء، إمم يٜمٔمر ومجٕمؾ آرض، ذم يٜمٙم٧م قمقده يده وذم اًمٓمػم، رؤوؾمٜم٤م قمغم ويم٠من

 ُمـ سم٤مهلل اؾمتٕمٞمذوا: وم٘م٤مل صمالصم٤م، وخيٗمْمف، سمٍمه يرومع وضمٕمؾ إرض، إمم ويٜمٔمر

ش اًم٘مؼم قمذاب ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا: ىم٤مل صمؿ» صمالصم٤م، أو ُمرشملم، اًم٘مؼم، قمذاب

 آظمرة، ُمـ وإىم٤ٌمل اًمدٟمٞم٤م، ُمـ اٟم٘مٓم٤مع ذم يم٤من إذا اعم١مُمـ اًمٕمٌد إن: ىم٤مل صمؿ ،شصمالصم٤م»

 ُمـ يمٗمـ ُمٕمٝمؿ اًمِمٛمس، وضمقهٝمؿ يم٠من اًمقضمقه، سمٞمض اًمًامء، ُمـ ُمالئٙم٦م إًمٞمف ٟمزل

 ُمٚمؽ جيٞمئ صمؿ اًمٌٍم، ُمدَّ  ُمٜمف جيٚمًقا  طمتك اجلٜم٦م، طمٜمقط ُمـ (1)وطمٜمقط اجلٜم٦م، أيمٗم٤من

: رواي٦م وذم» اًمٓمٞم٦ٌم اًمٜمٗمس أجتٝم٤م: ومٞم٘مقل رأؾمف قمٜمد جيٚمس طمتك (1)اًمًالم قمٚمٞمف اعمقت

                                                           

 صمؿش اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم ذيمرشمف يمام وهمػمه اًمٜمقوي ووٕمٗمفش 116/ 1ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل ويمذا (1)

 يمالم ُمـ »ش: 161/ 1» اًمًالم ؾمٌؾ ذم اًمّمٜمٕم٤مين وىم٤مل ،شاًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم ومٞمف اًم٘مقل طم٘م٘م٧م

: ىمقًمف ُمٜمف ويٕمجٌٜمل .شيٗمٕمٚمف ُمـ سمٙمثرة يٖمؽم وٓ سمدقم٦م، سمف واًمٕمٛمؾ وٕمٞمػ، طمدي٨م أنف اًمتح٘مٞمؼ أئٛم٦م

 ُمـ يمثػما  احلدي٨م هذا سمٛمثؾ ينمقمقن وم٢مهنؿ اًمٕمٚمامء، قمٜمٝم٤م ذهؾ ـم٤مح٤م طم٘مٞم٘م٦م وهذه ،شسمدقم٦م سمف واًمٕمٛمؾ»

 إمم يتٜمٌٝمقا  ومل ش آقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م يٕمٛمؾ » ىم٤مقمدة قمغم ُمٜمٝمؿ اقمتامدا ويًتحٌقهن٤م إُمقر

 ذم ُمث٤مل هلذا ؾمٌؼ وىمد اًمْمٕمٞمػ، احلدي٨م سمٛمجرد وًمٞمس ُمنموقمٞمتف واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب صم٧ٌم ومٞمام حمٚمٝم٤م أن

-11/ 1» وم٤مٟمٔمرش اًمؽمهمٞم٥م صحٞمح» قمغم ُم٘مدُمتك ذم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م صمؿش. 111 ص» اًمتٕمٚمٞمؼ

 [.ُمٜمف. ]ُمٜمفش 11

 [.ُمٜمف. ]ظم٤مص٦م وأضم٤ًمُمٝمؿ اعمقشمك ٕيمٗم٤من اًمٓمٞم٥م ُمـ خيٚمط ُم٤م اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح (1)

 ح٤م ظمالوم٤م ًمف، أصؾ ٓ ومٛمامش سمٕمزرائٞمؾ» شمًٛمٞمتف وأُم٤م ،شاعمقت ُمٚمؽ» واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اؾمٛمف هق هذا: ىمٚم٧م (1)

ئٞمٚمٞم٤مت ُمـ وًمٕمٚمف اًمٜم٤مس، قمٜمد اعمِمٝمقر هق  [.ُمٜمف!]آها
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 شمًٞمؾ يمام شمًٞمؾ ومتخرج: ىم٤مل وروقان، اهلل ُمـ ُمٖمٗمرة إمم اظمرضمل ،شاعمٓمٛمئٜم٦م

 قمٚمٞمف اهلل صغم روطمف ظمرضم٧م إذا طمتك: رواي٦م وذم» ومٞم٠مظمذه٤م، اًمً٘م٤مء، ذمّ  ُمـ اًم٘مٓمرة

 ًمٞمس اًمًامء، أبقاب ًمف وومتح٧م اًمًامء، ذم ُمٚمؽ ويمؾ وإرض، اًمًامء سملم ُمٚمؽ يمؾ

 مل أظمذه٤م وم٢مذا ،شىمٌٚمٝمؿ ُمـ سمروطمف يٕمرج أن اهلل يدقمقن وهؿ إٓ سم٤مب أهؾ ُمـ

 ذًمؽ وذم اًمٙمٗمـ، ذًمؽ ذم ومٞمجٕمٚمقه٤م ي٠مظمذوه٤م طمتك قملم ـمروم٦م يده ذم يدقمقه٤م

ـُمقن﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ومذًمؽ احلٜمقط،  يم٠مـمٞم٥م ُمٜمٝم٤م وخيرج ﴾ شَمَقومَّْتُف ُرؾُمُٚمٜم٤َم َوُهْؿ َٓ ُيَٗمرِّ

 هب٤م - يٕمٜمل - يٛمرون ومال هب٤م ومٞمّمٕمدون: ىم٤مل آرض، وضمف قمغم وضمدت ُمًؽ ٟمٗمح٦م

 - ومالن اسمـ ومالن: ومٞم٘مقًمقن اًمٓمٞم٥م؟ اًمروح هذا ُم٤م: ىم٤مًمقا  إٓ اعمالئٙم٦م ُمـ ُمال قمغم

 اًمدٟمٞم٤م، اًمًامء إمم هب٤م يٜمتٝمقا  طمتك اًمدٟمٞم٤م، ذم هب٤م يًٛمقٟمف يم٤مٟمقا  اًمتل أؾمامئف سم٠مطمًـ

 شمٚمٞمٝم٤م، اًمتل اًمًامء إمم ُم٘مرسمقه٤م، ؾمامء يمؾ ُمـ ومٞمِمٞمٕمف هلؿ، ومٞمٗمتح ًمف، ومٞمًتٗمتحقن

 قمٚمٞملم، ذم قمٌدي يمت٤مب ايمتٌقا : قمزوضمؾ اهلل ومٞم٘مقل اًم٤ًمسمٕم٦م، اًمًامء إمم سمف يٜمتٝمل طمتك

سُمقنَ  َيِْمَٝمُدهُ  َُمْرىُمقٌم، يمَِت٤مٌب  قِمٚمِّٞمهقَن، َُم٤م َأْدَراكَ  َوَُم٤م﴿  صمؿ قمٚمٞملم، ذم يمت٤مسمف ومٞمٙمت٥م ،﴾اعْمَُ٘مرَّ

 وُمٜمٝم٤م أقمٞمدهؿ وومٞمٝم٤م ظمٚم٘متٝمؿ، ُمٜمٝم٤م أين وقمدهتؿ وم٢مين آرض، إمم أقمٞمدوه: ي٘م٤مل

 وم٤مٟمف: ىم٤مل ضمًده، ذم روطمف وشمٕم٤مد إرض، إمم ومػمد: ىم٤مل أظمرى، شم٤مرة أظمرضمٝمؿ

 آٟمتٝم٤مر ؿمديدا ُمٚمٙم٤من ومٞم٠متٞمف ُمدسمريـ قمٜمف وًمقا  إذا أصح٤مسمف ٟمٕم٤مل ظمٗمؼ يًٛمع

ٟمف،  ديٜمؽ؟ ُم٤م: ًمف ومٞم٘مقٓن اهلل، ريب: ومٞم٘مقل رسمؽ؟ ُمـ: ًمف ومٞم٘مقٓن وجيٚم٤ًمٟمف ومٞمٜمتٝمرا

 هق: ومٞم٘مقل ومٞمٙمؿ؟ سمٕمث٧م اًمذي اًمرضمؾ هذا ُم٤م: ًمف ومٞم٘مقٓن آؾمالم ديٜمل: ومٞم٘مقل

 سمف، ومآُمٜم٧م اهلل يمت٤مب ىمرأت: ومٞم٘مقل قمٛمٚمؽ؟ وُم٤م: ًمف ومٞم٘مقٓن ،ط اهلل رؾمقل

 شمٕمرض ومتٜم٦م آظمر وهل ٟمٌٞمؽ؟ ُمـ ديٜمؽ؟ ُم٤م رسمؽ؟ ُمـ: ومٞم٘مقل ومٞمٜمتٝمره وصدىم٧م،

٧ٌُِّم ﴿ قمزوضمؾ اهلل ي٘مقل طملم ومذًمؽ اعم١مُمـ، قمغم ُ  ُيَث ـَ  اّللَّ ِذي  ذِم  اًمث٤َّمسم٧ِِم  سم٤ِمًْمَ٘مْقلِ  آَُمٜمُقا  اًمَّ

ْٟمٞم٤َم احْلَٞم٤َمةِ   ذم ُمٜم٤مد ومٞمٜم٤مدي ،ط حمٛمد وٟمٌٞمل آؾمالم، وديٜمل اهلل، ريب: ومٞم٘مقل ،﴾اًمده

 إمم سم٤مسم٤م ًمف واومتحقا  اجلٜم٦م، ُمـ وأخًٌقه اجلٜم٦م، ُمـ وم٤مومرؿمقه قمٌدي، صدق أن: اًمًامء

 وذم وي٠متٞمف: ىم٤مل سمٍمه، ُمد ىمؼمه ذم ًمف ويٗمًح وـمٞمٌٝم٤م، روطمٝم٤م ُمـ ومٞم٢مشمٞمف: ىم٤مل اجلٜم٦م،

 سم٤مًمذي اسمنم: ومٞم٘مقل اًمريح، ـمٞم٥م اًمثٞم٤مب، طمًـ اًمقضمف، طمًـ رضمؾ ًمف يٛمثؾ: رواي٦م

 يمٜم٧م اًمذي يقُمؽ هذا ُم٘مٞمؿ، ٟمٕمٞمؿ ومٞمٝم٤م وضمٜم٤مت اهلل، ُمـ سمروقان أبنم ينك،
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 سم٤مخلػم، جيٞمئ اًمقضمف ومقضمٝمؽ أن٧م ُمـ سمخػم اهلل ومٌنمك وأن٧م: ًمف ومٞم٘مقل شمققمد،

 ذم سمٓمٞمئ٤م اهلل، إـم٤مقم٦م ذم هيٕم٤م يمٜم٧م إٓ قمٚمٛمتؽ ُم٤م ومقاهلل اًمّم٤مًمح قمٛمٚمؽ أن٤م: ومٞم٘مقل

: ومٞم٘م٤مل اًمٜم٤مر، ُمـ وسم٤مب اجلٜم٦م، ُمـ سم٤مب ًمف يٗمتح صمؿ ظمػما، اهلل ومجزاك اهلل، ُمٕمّمٞم٦م

 قمجؾ رب: ىم٤مل اجلٜم٦م ذم ُم٤م رأى وم٢مذا هذا سمف اهلل ًمؽ أبد اهلل، قمّمٞم٧م، ًمق ُمٜمزًمؽ هذا

 وذم اًمٙم٤مومر اًمٕمٌد وإن: ىم٤مل اؾمٙمـ،: ًمف ومٞم٘م٤مل وُم٤مزم، أهؾ إمم أرضمع يمٞمام اًم٤ًمقم٦م، ىمٞم٤مم

 اًمًامء ُمـ إًمٞمف ٟمزل أظمرة، ُمـ وإىم٤ٌمل اًمدٟمٞم٤م، ُمـ اٟم٘مٓم٤مع ذم يم٤من إذا اًمٗم٤مضمر: رواي٦م

 ُمد ُمٜمف ومٞمجٚمًقن اًمٜم٤مر، ُمـ (1)اعمًقح ُمٕمٝمؿ اًمقضمقه، ؾمقد ؿمداد، همالظ ُمالئٙم٦م

 اخلٌٞمث٦م اًمٜمٗمس أجتٝم٤م: ومٞم٘مقل رأؾمف، قمٜمد جيٚمس طمتك اعمقت ُمٚمؽ جيٞمئ صمؿ اًمٌٍم،

 يٜمتزع يمام ومٞمٜمتزقمٝم٤م ضمًده ذم ومتٗمرق: ىم٤مل وهمْم٥م، اهلل ُمـ ؾمخط إمم اظمرضمل

 ومٞمٚمٕمٜمف واًمٕمّم٥م، اًمٕمروق ُمٕمٝم٤م ومت٘مٓمع اعمٌٚمقل، اًمّمقف ُمـ اًمِمٕم٥م اًمٙمثػم اًمًٗمقد

 ُمـ ًمٞمس اًمًامء، أبقاب وشمٖمٚمؼ اًمًامء ذم ُمٚمؽ ويمؾ وإرض، اًمًامء سملم ُمٚمؽ يمؾ

 مل أظمذه٤م، وم٢مذا ومٞم٠مظمذه٤م، ىمٌٚمٝمؿ، ُمـ روطمف شمٕمرج أٓ اهلل يدقمقن وهؿ إٓ سم٤مب أهؾ

 ريح يم٠منتـ ُمٜمٝم٤م وخيرج اعمًقح، شمٚمؽ ذم جيٕمٚمقه٤م طمتك قملم ـمروم٦م يده ذم يدقمقه٤م

 اعمالئٙم٦م ُمـ ُمال قمغم هب٤م يٛمرون ومال هب٤م، ومٞمّمٕمدون آرض، وضمف قمغم وضمدت ضمٞمٗم٦م

 يم٤من اًمتل أؾمامئف سم٠مىمٌح - ومالن اسمـ ومالن: ومٞم٘مقًمقن اخلٌٞم٨م؟ اًمروح هذا ُم٤م: ىم٤مًمقا  إٓ

 ىمرأ  صمؿ ًمف، يٗمتح ومال ًمف، ومٞمًتٗمتح اًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم سمف يٜمتٝمل طمتك اًمدٟمٞم٤م، ذم هب٤م يًٛمك

اَمء َوَٓ َيْدظُمُٚمقَن اجْلَٜم٦ََّم طَمتَّك َيٚم٩َِم اجْلََٛمُؾ ذِم  ﴿: ط اهلل رؾمقل ًَّ َٓ شُمَٗمتَُّح هَلُْؿ َأبَْقاُب اًم

ٞم٤َمطِ   صمؿ اًمًٗمغم، آرض ذم ؾمجلم، ذم يمت٤مسمف ايمتٌقا : قمزوضمؾ اهلل ومٞم٘مقل (1)﴾ؾَمؿِّ اخْلِ

 أقمٞمدهؿ، وومٞمٝم٤م ظمٚم٘متٝمؿ، ُمٜمٝم٤م أين وقمدهتؿ وم٢مين آرض إمم قمٌدي أقمٞمدوا: ي٘م٤مل

 صمؿ ضمًده ذم شم٘مع طمتك ـمرطم٤م اًمًامء ُمـ روطمف ومتٓمرح أظمرى، شم٤مرة أظمرضمٝمؿ وُمٜمٝم٤م

ـْ ﴿ ىمرأ  كْ  َوَُم   ُينْمِ
ِ
ـَ  ظَمرَّ  وَمَٙم٠َمنَّاَم  سم٤ِمّللَّ   ُِم

ِ
اَمء ًَّ يُح  سمِفِ  هَتِْقي َأوْ  اًمٓمَّػْمُ  وَمَتْخَٓمُٗمفُ  اًم  َُمَٙم٤منٍ  ذِم  اًمرِّ

 أصح٤مسمف ٟمٕم٤مل ظمٗمؼ ًمٞمًٛمع وم٢مٟمف: ىم٤مل ضمًده، ذم روطمف ومتٕم٤مد ،[11: احل٩م] ﴾ؾَمِحٞمٍؼ 

ٟمف، آٟمتٝم٤مر، ؿمديدا ُمٚمٙم٤من وي٠متٞمف قمٜمف، وًمقا  إذا  ُمـ: ًمف ومٞم٘مقٓن وجيٚم٤ًمٟمف، ومٞمٜمتٝمرا
                                                           

 [.ُمٜمف. ]ًمٚمٌدن وىمٝمرا  شم٘مِمٗم٤م اًمٌدن قمغم اًمِمٕمر ٟمًٞم٩م ُمـ يٚمٌس ُم٤م وهق اعمٞمؿ، سمٙمن اعمًح، مجع (1)

 [.ُمٜمف. ]ؾمٜمقات شمًع قمٚمٞمف أتك ُم٤م وهق اعمٕمروف، احلٞمقان هق واجلٛمغم آسمرة، صم٘م٥م أي (1)
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 أدري، ٓ ه٤مه ه٤مه: ومٞم٘مقل ديٜمؽ؟ ُم٤م: ًمف ومٞم٘مقل أدري، ٓ (1)ه٤مه ه٤مه: ومٞم٘مقل رسمؽ؟

! حمٛمد: ومٞم٘م٤مل ٓؾمٛمف، ُّيتدي ومال ومٞمٙمؿ سمٕم٨م اًمذي اًمرضمؾ هذا ذم شم٘مقل ومام: ومٞم٘مقٓن

 وٓ دري٧م، ٓ: ومٞم٘م٤مل: ىم٤مل! ذاك ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ؾمٛمٕم٧م أدري ٓ ه٤مه ه٤مه ومٞم٘مقل

 إمم سم٤مسم٤م ًمف واومتحقا  اًمٜم٤مر، ُمـ ًمف وم٠مومرؿمقا  يمذب، أن اًمًامء ُمـ ُمٜم٤مد ومٞمٜم٤مدي شمٚمقت،

 وي٠متٞمف أوالقمف، ومٞمف ختتٚمػ طمتك ىمؼمه قمٚمٞمف ويْمٞمؼ وؾمٛمقُمٝم٤م، طمره٤م ُمـ ومٞم٢مشمٞمف اًمٜم٤مر،

 أبنم: ومٞم٘مقل اًمريح، ُمٜمتـ اًمثٞم٤مب، ىمٌٞمح اًمقضمف، ىمٌٞمح رضمؾ ًمف ويٛمثؾ: رواي٦م وذم

 ُمـ سم٤مًمنم اهلل ومٌنمك وأن٧م ومٞم٘مقل شمققمد، يمٜم٧م اًمذي يقُمؽ هذا يًقؤك، سم٤مًمذي

 إٓ قمٚمٛم٧م ُم٤م اهلل ومق اخلٌٞم٨م؟ قمٛمٚمؽ أن٤م: ومٞم٘مقل سم٤مًمنم؟ جيٞمئ اًمقضمف ومقضمٝمؽ أن٧م؟

، اهلل ومجزاك اهلل، ُمٕمّمٞم٦م إمم هيٕم٤م اهلل، ـم٤مقم٦م قمـ سمٓمٞمئ٤م يمٜم٧م  ًمف ي٘مٞمض صمؿ ذا

سم٤م، يم٤من ضمٌؾ هب٤م ضب ًمق! ُمرزسم٦م يده ذم أبٙمؿ أصؿ أقمٛمك  طمتك ضسم٦م ومٞميسمف شمرا

سم٤م، هب٤م يّمػم  يًٛمٕمف صٞمح٦م ومٞمّمٞمح أظمرى، ضسم٦م ومٞميسمف يم٤من، يمام اهلل يٕمٞمده صمؿ شمرا

 .اًمٜم٤مر ومرش ُمـ يٛمٝمد اًمٜم٤مر، ُمـ سم٤مب ًمف يٗمتح صمؿ اًمث٘مٚملم، إٓ ؿمئ يمؾ

 ش.اًم٤ًمقم٦م شم٘مؿ ٓ رب: ومٞم٘مقل

 [.198] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 أقمٚمؿ، واهلل احلدي٨م سمٛمٕمٜمك أخٞمؼ وهق ًمٚمتقضمع، شم٘م٤مل وىمد آيٕم٤مد، وذم اًمْمحؽ ذم شم٘م٤مل يمٚمٛم٦م هل [.ُمٜمف] (1)

 .شاًمؽمهمٞم٥م» ذم يمذا
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 صحقح فغرض افؼز مـ ادقً إخراج جقاز

 وشمٙمٗمٞمٜمف همًٚمف ىمٌؾ دومـ ًمق يمام صحٞمح، ًمٖمرض اًم٘مؼم ُمـ اعمٞم٧م إظمراج وجيقز

 سمٕمد أيب سمـ اهلل قمٌدط   اهلل رؾمقل أيت: ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر حلدي٨م ذًمؽ، وٟمحق

 وأخًٌف ري٘مف، ُمـ قمٚمٞمف وٟمٗم٨م ريمٌتٞمف، قمغم ومقوٕمف وم٠مظمرج، سمف وم٠مُمر طمٗمرشمف، أدظمؾ ُم٤م

 .(1)شىمٛمٞمّم٤م قم٤ٌمؾم٤م يم٤ًم ويم٤من» (1)أقمٚمؿ وم٤مهلل ،شقمٚمٞمف وصغم: ضم٤مسمر ىم٤مل» ىمٛمٞمّمف

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 يؿقت أن ؿبؾ ؿزه حيػر أن فؾرجؾ يستحى ٓ

 ذًمؽ يٗمٕمؾ ملط   اًمٜمٌل وم٢من يٛمقت، أن ىمٌؾ ىمؼمه حيٗمر أن ًمٚمرضمؾ يًتح٥م وٓ

 آؾمتٕمداد اًمرضمؾ ُم٘مّمقد يم٤من وإذا يٛمقت، أجـ يدري ٓ واًمٕمٌد أصح٤مسمف، وٓ هق

 .اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ ُمـ يٙمقن ومٝمذا ًمٚمٛمقت،

 . شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ًمِمٞمخش اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات» ذم يمذا

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افبققت يف افدؾـ حرمي

 قمٚمٞمٙمؿ دمٕمُٚمقه٤م وٓ سُمٞمقشمِٙمؿ، ذم صالشمِٙمؿ ُمـ اضمٕمُٚمقا [: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

                                                           
 ،ش61» اعم٠ًمخ٦م ذم شم٘مدم يمام ُمٜم٤موم٘م٤م يم٤من يمقٟمف ُمع أيب سم٤مسمـ ذًمؽ ط  ومٕمؾ أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل سم٤محلٙمٛم٦م يٕمٜمل (1)

 أي٦م،ش ىمؼمه قمغم شم٘مؿ وٓ أبدا، ُم٤مت ُمٜمٝمؿ أطمد قمغم شمّمؾ وٓ» شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمزول ىمٌؾ يم٤من هذا أن واًمٔم٤مهر

 [.ُمٜمف. ]هٜم٤مك قمٚم٘مٜم٤مه مم٤م احلٙمٛم٦م ومٝمؿ يٛمٙمـ وطمٞمٜمئذ

 يٙمـ ومل سم٤مًمٕم٤ٌمس، وأتك سم٤مٕؾم٤مري، أيت ح٤م سمدر، يقم وذًمؽ ،ط اًمٜمٌل قمؿ اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ اًمٕم٤ٌمس يٕمٜمل (1)

 ىمٛمٞمّمف، ط  اًمٜمٌل أخًٌف ومٚمذًمؽ إي٤مه، ط  اًمٜمٌل ومٙم٤ًمه أيب، سمـ اهلل قمٌد ىمٛمٞمص ومقضمدوا صمقب، قمٚمٞمف

 يٙمقن أن ويٛمٙمـ ،ىمٛمٞمّمف إًم٤ٌمؾمف ذم اًم٥ًٌم هق هذا يٙمقن أن ومٞمٛمٙمـ ،ش اجلٝم٤مد » ذم اًمٌخ٤مري ؾم٤مىمف هٙمذا

 أيب أخٌس اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل اعمذيمقر اهلل قمٌد اسمـ أن ش اجلٜم٤مئز » ذم أجْم٤م اًمٌخ٤مري أظمرضمف ُم٤م اًم٥ًٌٌم

 هق اًم٥ًٌم يٙمقن أن ويٛمٙمـ - ومٞمف أيمٗمٜمف ىمٛمٞمّمؽ اقمٓمٜمل: ىم٤مل أنف رواي٦م وذم ضمٚمدك، يكم اًمذي ىمٛمٞمّمؽ

 [.ُمٜمف. ]ش97 - 1» ش آوـم٤مر ٟمٞمؾ » ذم يمذا ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع وٓ واعمٙم٤موم٤مة، اًم١ًمال: اعمجٛمقع
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ذت يمام ىُمٌقرًا،  اًم٘مرآن: ومٞمف ًمُٞمتغم اًمٌٞم٧م وإنَّ  ىمٌقرًا، سمٞمقهتؿ ذم واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد اختَّ

 ش .إرضِ  ٕهؾ اًمٜمجقمُ  شمؽماءى يمام اًمًامء ٕهؾِ  ومٞمؽماءى

 [:اإلموم ؿول]

 ومٞمف اعمتـ، طمًـ اإلؾمٜم٤مد، ٟمٔمٞمػ طمدي٨م هذا» :احلدي٨م قم٘م٥م اًمذهٌل ىم٤مل

 أن اًمًالم قمٚمٞمف هنك وىمد آظمر، ـمريؼ ُمـ ؿم٤مهد وًمف اًمٌٞمقت، ذم اًمدومـ قمـ اًمٜمٝمل

 واطمدًا، ؿمٞمئ٤مً  واًمٌٞمقت اعم٘مؼمة ًمّم٤مرت سمٞمقهتؿ: ذم اًمٜم٤مس اٟمدومـ وًمق اًم٘مٌقر، قمغم يٌٜمك

: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد َتريؿ، هنل أو يمراه٦م هنل قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل اعم٘مؼمة ذم واًمّمالة

 .ىمٌقراً  اعم٤ًميمـ شُمتخذ أٓ ذًمؽ ومٜم٤مؾم٥م. شاعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اًمرضمؾ صالة أومْمؾ»

 سمًٌط ظُمص يمام سمف، ومٛمختص وؾمالُمف قمٚمٞمف اهلل صٚمقات قم٤مئِم٦م سمٞم٧م ذم دومٜمف وأُم٤م

 إُم٤مُمٝمؿ هق ومٙم٤من إُم٤مم، سمال ومرادى قمٚمٞمف صٚمقا  سم٠من ظُمص ويمام حلده، ذم َتتف ىمٓمٞمٗم٦م

 أُمتف: شم٠مظمػم سمخالف يقُملم، دومٜمف سمت٠مظمػم ظُمص ويمام وأظمرة، اًمدٟمٞم٤م ذم وُمٞمت٤مً  طمٞم٤مً 

 سمٞمتف، داظمؾ قمٚمٞمف يمٚمٝمؿ صٚمقا  طمتك أظمروه إهنؿ صمؿ سمخالومٜم٤م، اًمتٖمػم قمٚمٞمف ُأُِمـ هق ٕنف

 ُمـ اًمّمديؼ سمٙمر أبق ىمدم طمتك ُمقشمف ذم اًمٞمقم ؿمٓمر شمرددوا وٕهنؿ إُمر، ًمذًمؽ ومٓم٤مل

ٜمْح، ًَ   ش.اًمت٠مظمػم ؾم٥ٌم يم٤من ومٝمذا اًم

 .(117-116/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فعذر آخر مؽون إػ اددؾقكي اجلثي كؼؾ

 ُم٘مؼمة ذم ومدومٜمقه٤م اإلظمقة، أطمد واًمدة شمقومٞم٧م أؾمت٤مذي ي٤م أج٤مم ىمٌؾ :مداخؾي

ة هلذه اًم٘مؼم ضم٤مء اعم٘مؼمة هذه اًمزرىم٤مء، وقاطمل ذم ضمديدة  اعم٘مؼمة ـمرف قمغم اعمرأ

 ؿم٤مسمف وُم٤م اعمٞم٤مه ومٞمٝم٤م شم٠ميت اًمتل اًمٕم٤ٌمرة هٜم٤مك اًم٘مؼم هذا وسم٘مرب اًمقادي، ُمـ ىمري٥م

 ضم٤مء إذا أنف اعمتقوم٤مة، اعمرأة هذه أهؾ هؿ اًمذيـ اًم٘مقم ه١مٓء فمـ قمغم ومٞمٖمٚم٥م ذًمؽ،

 هذا هؾ: ومٞم٘مقًمقن ومٞمف، سمام اًم٘مؼم يِمٞمؾ ممٙمـ ىمقي، ُمٓمر ضم٤مء أو اعمٓمر ُمـ رء أّي 

 اًم٤ٌمب، هذا ذم اخلؼمة أهؾ ُمـ قمدداً  ومٞمف اؾمتِم٤مروا وىمد راضمح، فمـ ـمٌٕم٤مً  وهق اًمٌمء

 قمغم ٕنف ويمذا، اًم٘مؼم يِمٞمؾ ىمقي ُمٓمر ضم٤مء إذا أنف يمٌػم اطمتامل هٜم٤مك ٟمٕمؿ: وم٘م٤مًمقا 
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 أظمرى ُمٜمٓم٘م٦م ذم آظمر ىمؼم إمم اجلث٦م وشُمٜمَْ٘مؾ اًم٘مؼم ُيٜمٌْش أن جيٞمز هذا ومٝمؾ اًمقادي، ـمرف

 اًمقادي؟ قمـ سمٕمٞمد ًمٙمـ اعم٘مؼمة، ٟمٗمس ذم

 .ؾم١مال سمٕمد ي٠ميت اجلقاب :افشقخ

 أؾمت٤مذي؟ ي٤م شمٗمْمؾ :مداخؾي

 ُمٜمف؟ وأقمغم اعمٙم٤من ًمذاك ووصؾ اًمقادي ؾم٤مل أن ؾمٌؼ هؾ :افشقخ

 إٓ اومتتح٧م ُم٤م ٕهن٤م رء: أي طمّمؾ ُم٤م ضمديدة، اعم٘مؼمة: أىمقل ٟمٕمؿ، :مداخؾي

 .شم٘مري٤ٌمً  ؿمٝمقر ُمـ

 اًمقادي ُم٤م يقُم٤مً  رأوا أهنؿ سمد ٓ فمٜمٝمؿ، سمٜمقا  أجـ ُمـ ًمٙمـ ومٝمٛمتف، هذا ٓ :افشقخ

 .وؾم٤مل ضمرى

 .ومٞمف ويٓمٛمر اعمٓمر ي٠متٞمف اًمقادي ؿمٞمخٜم٤م، طم٤مصؾ هذا ـمٌٕم٤مً  :مداخؾي

 .قمكم شمٕمجؾ ٓ أؾمت٤مذ :افشقخ

 .ُمٕمذرة ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م شمٗمْمؾ :مداخؾي

.. قمنمون.. أُمت٤مر قمنمة أن اًم٘مؼم ُمـ اًمقادي أؾمٗمؾ سملم أنف اومؽمض :افشقخ

 أؾمٗمؾ وسملم اًم٘مؼم سملم أُمت٤مر مخس أنف اومؽموٜم٤م إذا: أن اًم١ًمال ؿمئ٧م، ُم٤م اومؽمض

 ومٝمٛم٧م أُمت٤مر، اخلٛم٦ًم ضم٤موز طمتك ُمٞم٤مهف وارشمٗمٕم٧م ؾم٤مل اًمقادي أن ؾمٌؼ هؾ اًمقادي،

 قمكم؟

 .اًم٘مٌقر ىمٌؾ ًمٙمـ هذا، طمّمؾ أن ؾمٌؼ ٟمٕمؿ، :مداخؾي

 .أقمرف أن٤م :افشقخ

 .طمّمؾ ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .سمذًمؽ وجيزُمقن :افشقخ

 إمم وصؾ أنف جيقز إظمػم، اًمِمت٤مء ذم ظم٤مص٦م ٕنف ـمٌٕم٤ًم: وجيزُمقن :مداخؾي
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 أن، اعم٘مؼمة ومٞمٝم٤م اًمتل اعَمـِحٚم٦َّم ُمـ يمٌػمة ُمٜمٓم٘م٦م اًمًٞمؾ أظمذ ُمؽماً، صمالصملم أو قمنميـ

 .اجلديدة اعم٘مؼمة

 ٕنف رء، ومٞمف سمٞمزيد ُم٤م أُمت٤مر،.. قمنميـ إمم وصؾ أنف ىمقًمؽ طمٌٞمٌل ي٤م :افشقخ

 .ُمؽم صمالصملم ومقق أن اًم٘مؼم يٙمقن ىمد

 .ؿمٞمخٜم٤م سمٙمثػم أىمؾ ٓ :مداخؾي

 .اًم٘مؼم ُمٜمٓم٘م٦م ضم٤موز إطمٞم٤من سمٕمض ذم اًمًٞمؾ أن جيزُمقن هؿ إذاً  :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .آظمر ؾم١مال ي٠ميت هٙمذا :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .إظمػم وهق :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 دومٜمقه٤م؟ ُمتك :افشقخ

 .أؾمٌققملم ُمٜمذ :مداخؾي

 .أؾمٌققملم :افشقخ

 .يٕمٜمل أىمؾ أو :مداخؾي

 .هٜم٤مك إرض ـمٌٞمٕم٦م ٟمٕمرف أن ٟمريد أجْم٤مً  :افشقخ

سمٞم٦م إرض :مداخؾي  .ضمداً  شمرا

 .اعم٘مّمقد هذا ًمٞمس :افشقخ

 .شمٗمْمؾ :مداخؾي

 يمثػمة؟ أو ىمٚمٞمٚم٦م سمٛمدة إضم٤ًمد هٜم٤مك إرض شم٠ميمؾ هؾ اعم٘مّمقد :افشقخ
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 .ٟمدري ٓ أقمٚمؿ اهلل أؾمت٤مذ، ي٤م واهلل :مداخؾي

 .ي٠ميت يمام يتحرر أن وم٤مجلقاب :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 ٓ أهنؿ سمحٞم٨م شمٌَؾ، مل يمٗمٜمٝم٤م ذم اعمرأة جيدون أهنؿ فمٜمٝمؿ قمغم همٚم٥م إذا :افشقخ

 .آظمر ىمؼم إمم هل يمام يٜم٘مٚمقه٤م أن هلؿ ومٞمجقز قمقرهت٤م، قمغم َيٓمَّٚمِٕمقن

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

قه رضمؾ ذم هٜم٤مك سمد وٓ فمٜمٝمؿ، قمغم يٖمٚم٥م يم٤من إذا أُم٤م :افشقخ ٛمه ًَ  ُم٘م٤مسمري، ُي

 ًمؽ وضمٝمتف اًمذي إظمػم اًم١ًمال ومٝمذا دم٤مرب، ًمف سمد وٓ إرض، ـمٌٞمٕم٦م يٕمرف وهق

 .سمكم ىمد اًمٙمٗمـ جيدون ومٝمؾ إًمٞمف، يقضمف

 .ؿمٞمخٜم٤م اًمٙمالم مت٤مُم٤مً  واوح :مداخؾي

 أو سم٤مًمًٚم٥م اجلقاب يٙمقن إجي٤مسم٤ًم، أو ؾمٚم٤ٌمً  اعم٘م٤مسمري ضمقاب وم٢مذاً  :افشقخ

 .سم٤مإلجي٤مب

سم٤ًم، ص٤مر اًمٙمٗمـ ٓ ي٘مقل يم٤من إن  ؾَمَٞمٓمَّٚمٕمقن ُمٕمٜم٤مه ومحٞمٜمئذٍ  هتؽمي، سمدأت واجلُث٦َّم شمرا

ك طمرام، وهذا قمقرهت٤م، قمغم  وإُم٤م ُمتٗمرىم٦م، قمٔم٤مم إمم اجلث٦م شمتحقل أن إمم إُم٤م إُمر ومٞمؽُْمَ

 .واوح. وذه سمخػمه سمًٞمٚمف، اًمقادي ي٠ميت أن إمم

 .ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ أؾمت٤مذ، ي٤م مت٤مم واوح :مداخؾي

  (11: 19: 18/   178/  واًمٜمقر اهلدى)

ر هؾ  ملسو هيلع هللا ىلص افـبل دؾـ افصحوبي أخَّ

 اًمرومٞمؼ إمم اٟمت٘مؾ طمٞمٜمامط   اًمٜمٌل قمـ اًمًػمة ذم أو اًمًٜم٦م ذم ورد هؾ :مداخؾي

 ورد هؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم، ظمٚمٞمٗم٦م سمٙمر أب٤م سم٤ميٕمقا  طمتك يقُملم دومٜمف اًمّمح٤مسم٦م شمرك إقمغم،

 وٕمٞمػ؟.. صحٞمح هذا
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 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 صحٞمح؟ ورد :مداخؾي

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 ..هذا واهلل :مداخؾي

 (11: 11: 11/ 181/ واًمٜمقر اهلدى)

 فقالً  ادقتك دؾـ

 سمس اًمٙمت٤مب، وم٘مرأت قمٚمٞمف، يّمغم طمتك ًمٞمالً  اًمرضمؾ ُيْدوَمـ أن رؾمقل هنك :ادؾؼل

 ؿمخّمٞم٤م، ُمٜمؽ أؾمتقوح أين ومحٌٞم٧م ُمتٙمٚمٛمف، أن٧م اًمذي اًمٙمالم ُمٜمف اؾمتقوح٧م ُم٤م

 . ومٞمؽ اهلل سم٤مرك

 ش. وسمدقمٝم٤م اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم: »اًمٙمت٤مب ذم ُمذيمقر اًمٚمِّـل أنف وأفمـ :افشقخ

 وم٢مذا ًمٚميورة، إٓ ًمٞماًل، ُمٞمتف يدومـ أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ٓ أنف: إصؾ أن هق

 يٜمتٗمخ، أن اجلق طمرارة اجلق، سم٥ًٌم اعمٞم٧م قمغم ُمثالً  ُيـْخَِمك يم٠من اًميورة، ُوضِمدت

 .ًمٞمالً  دومٜمف ومٞمجقز ذًمؽ، أؿمٌف ُم٤م أو ي٘مٞمح، أو

َّٓ  ًمف شَمَٞمنَّ  إذا أُم٤م  ومٞمٜمٌٖمل آٟمٗم٤م، ذيمرٟم٤م مم٤م رء ُمٞمتف يّمٞم٥م أن ٟمخِمك وٓ يدومٜمف، أ

ؾ أن  . اًمٜمٝم٤مر إمم ُي١َمضمَّ

  (11: 18: 11/ 118/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادقً إدخول ظـد اهلل رشقل مؾي ظذ اهلل بسؿ: ؿقل ثبً هؾ

 افؼز؟

 سمًؿ: ي٘مقًمقن اًم٘مؼم، ذم اعمٞم٧م اًمرضمؾ يدظمٚمقن قمٜمدُم٤م إًمٞمؽ اهلل أطمًـ :مداخؾي

 شمٙمراره٤م؟ جيقز وهؾ واردة، هذه هؾ اهلل، رؾمقل ُمٚم٦م قمغم اهلل
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 ومال شمٙمراره٤م؟ جيقز هؾ أنف أُم٤م وصحٞمح٦م، واردة ومٝمل واردة أهن٤م أُم٤م :افشقخ

 .واوح شمٕمٚمٞماًم، شمٙمراره٤م ويّمح شمٕمًٌدا شمٙمراره٤م يّمح

 (11:11:19/ 6 – ضمدة ومت٤موى)

 دؾـف بعد افشفودة ادقً تؾؼغ حؽؿ

 ىمؼمه؟ سمٕمد ًمٚمِمٝم٤مدة اعمٞم٧م شمٚم٘ملم طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾي

 ٓ طمدي٨م قمٛمدشمف اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم يٗمٕمؾ اًمذي اًمتٚم٘ملم هذا :افشقخ

 ومل وهمػمهؿ اًمِمٝمداء ُمـ أصح٤مسمف ُمـط   اًمٜمٌل دومـ ويمؿ اًمقضمقه، ُمـ سمقضمف يّمح

 سمٕمد أنف وٕمٞمٗم٤مً  طمديث٤مً  يم٤من وًمق اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ واطمد طمدي٨م ذم وٓ قمٜمف يٜم٘مؾ

: وم٘مؾ رسمؽ ُمـ وم٠ًمٓك ضم٤مءاك إذا: اًمتٚم٘ملم هذا يٚم٘مٜمف اًمًالم قمٚمٞمف أظمذ اعمٞم٧م دومـ أن

 أطمٞم٤مٟم٤مً  طمدي٨م ذم ضم٤مء وإٟمام ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ يرد مل هذا آظمره، إمم اهلل ريب

 إؾمٜم٤مده وذم اًمٙمٌػم اًمٓمؼماين ُمٕمجؿ ذم أؿمؽ أن٤م أن صمقسم٤من أو أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ُمـ

 .حمٚمف  ذم ُمذيمقر وٕمػ

 ي٠مظمذ ٓ اعمنموع اًمتٚم٘ملم أن قمج٥م وُمـ ؾمٜم٦ًم: اخت٤مذه جيقز ٓ اًمتٚم٘ملم هذا

 سمف ضم٤مء ُم٤م: اعمنموع سم٤مًمت٘مٚملم أقمٜمل اعمنموع، همػم اًمتٚم٘ملم هبذا ُّيتٛمقن يمام اهتامُمٝمؿ

 ًم٘مٜمقا : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف أٓ واطمد ـمريؼ ُم٤م همػم ُمـ اًمّمحٞمح احلدي٨م

 قمغم وأذومقا  اعمقت طميهؿ اًمذيـ: أي ُمقشم٤مك، ًم٘مٜمقا ش اهلل إٓ إهل ٓ: ُمقشم٤ميمؿ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن يٜمٗمٕمٝمؿ: ىمد اًمتٚم٘ملم هذا ٕن احلٞم٤مة: ىمٞمد ذم يزاًمقن ٓ وهؿ اعمقت

 ش.يٖمرهمر مل ُم٤م قمٌده شمقسم٦م ي٘مٌؾ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إن: »ىم٤مل أنف قمٜمف صم٧ٌم اًمًالم

 ىمٌؾ قمٌده أو قم٤ٌمده شمقسم٦م ي٘مٌؾ أنف درضم٦م إمم واؾمٕم٤مً  وضمؾ قمز اهلل ومْمؾ يم٤من وم٢مذا

 إهل ٓ: ىمؾ: ًمف ىمٞمؾ إذا اعمحتي أن ويرضمك ي١مُمؾ ومحٞمٜمئذٍ  احلٚم٘مقم إمم اًمروح شمّمؾ أن

 إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة ىمقًمف آظمر ومٞمٙمقن إُمر وهلذا اًم٘مقل هلذا يًتجٞم٥م أن اهلل، إٓ

 ًم٘مٜمقا » اعمنموع، هق اًمتٚم٘ملم ومٝمذا ظم٤ممتتف، سمحًـ ًمف سمنمى ذًمؽ ويٙمقن اهلل،

 ذم ووع اًمذي اعمٞم٧م شمٚم٘ملم أُم٤م اهلل، إٓ إهل ٓ اعمقت طميهؿ اًمذيـ: أيش ُمقشم٤ميمؿ
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 يٗمٞمده وٓ ومٓم٤مًمح ـم٤محل٤مً  وإن ومّم٤مًمح ص٤محل٤مً  إن أضمٚمف اٟمتٝمك ٕنف ؿمٞمئ٤ًم: يٗمٞمده ومال ىمؼمه

 .اعمٌتدع اًمتٚم٘ملم هذا

 هذا ذم اًمٜم٤مس سملم ُمٕمروف اًمتٚم٘ملم ُمـ ٟمققم٤مً  يِمٌف اًمتٚم٘ملم هذا: أىمقل أن٤م سمؾ 

 يٙمقن ىمد آُمتح٤من أثٜم٤مء ذم ضم٤مره ًم٘مـ أطمدهؿ إذا اعمدارس، ذم اًمٓمٚم٦ٌم وهؿ اًمزُم٤من

 يم٤من ًم٘مٜمف ىمد يم٤من اًمذي هذا ٕنف يتٚم٘مٜمف: أن يٜمٌٖمل ٓ ُم٤م شمٚم٘مـ ٕنف ًمً٘مقـمف: ؾم٤ٌٌمً 

 ومًقف همػمه ضمٝمقد ُمـ يًتٗمٞمد أن أُم٤م وٟمّمٌف، وشمٕمٌف سمجٝمده إًمٞمف يّمؾ أن قمٚمٞمف يٜمٌٖمل

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  ؿمٞمئ٤مً  يٗمٞمده ٓ ومتٚم٘مٞمٜمف ىمؼمه ذم دومـ اًمذي اعمٞم٧م هذا يمذًمؽ يًتٗمٞمد، ٓ

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أوش اهلل إٓ إهل ٓ: ىم٤مل ُم٤م آظمر ويم٤من ُم٤مت ُمـ»

 ىمقهلؿ زقمٛمل وذم ي٘مقًمقن، اًمٕمٚمامء سمٕمض هٜم٤مك: اعمحتي شمٚم٘ملم اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه

 يٜمٌٖمل ٓ: ي٘مقًمقن اًمٕم٘مؾ، ذم وٓ سمؾ اًمنمع ذم هل٤م أصؾ ٓ اًمتل اًمٗمٚمًٗم٦م يِمٌف هذا

: وي٘مقل اهلل يذيمر هق وإٟمام اهلل، إٓ إهل ٓ ىمؾ: ًمف ي٘مقل أن اعمقت طميه عمـ ًمٚمٛمٚم٘مـ

 اًم٤ًمقم٦م شمٚمؽ ذم همٗمٚمتف ُمـ يتٜمٌف ًمٕمٚمف ًمٚمٛمحتي شمًٛمٞمٕم٤مً  اهلل إٓ إهل ٓ.. اهلل إٓ إهل ٓ

 إهل سمال ي٠مُمره أن يٜمٌٖمل ٓ أنف اًمٌٕمض، هذا ي٘مقل ح٤مذا اهلل، إٓ إهل ٓ: وي٘مقل اخلٓمػمة

 سم٤مهلل، واًمٕمٞم٤مذ يمٗمر قمغم اعمقت أُمره قم٤مىم٦ٌم ومٞمٙمقن إُمر يرومض أن ظمِمٞم٦م اهلل؟ إٓ

 .زقمٛمقا  هٙمذا

 ًم٘مٜمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أن يٌلم ُم٤م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء ىمد: أىمقل ًمٙمٜمل

 ذم هذا ضم٤مء اهلل، إٓ إهل ٓ: ي٘مقل سم٠من اعمحتي أُمر يٕمٜمل إٟمامش اهلل إٓ إهل ٓ: ُمقشم٤ميمؿ

  اًمٜمٌل ومٕم٤مده ،ط اًمٜمٌل خيدم يم٤من اًمٞمٝمقد ُمـ همالم ُمرض طمٞمٜمام اًمٌخ٤مري صحٞمح

ش اهلل إٓ إهل ٓ: ىمؾ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل اعمقت، طمية ذم ومقضمدهط 

 .اًمتٚم٘ملم هق هذا

 سم٠مومٕم٤مًمف شمٗمًػمه٤م جي٥مط   اًمٜمٌل أىمقال أن: وهل وم٤مئدة ٟم٠مظمذ أن يٜمٌٖمل وهبذا

 إٓ إهل ٓ ُمقشم٤ميمؿ ًم٘مٜمقا » اًمٗمٕمٚمٞم٦م، سم٤مًمًٜم٦م شمٌلم اًم٘مقًمٞم٦م وم٤مًمًٜم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 خي٤مـمٌف وٓ اهلل، إٓ إهل ٓ: اعمحتي طمية ذم ي٘مقل أنف آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ يمام ىمٞمؾش اهلل

 ًم٘مٜمقا : »ُمـ اعم٘مّمقد أن ُمٌٞمٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ومج٤مءت اهلل، إٓ إهل ٓ: ىمؾ: سم٘مقًمف
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 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف ُم٤م هذا اهلل، إٓ إهل ٓ: ي٘مقل سم٠من ي١مُمر أن هق؟ ُم٤م صمؿش ُمقشم٤ميمؿ

 وهقط   اًمٜمٌل خيدم يم٤من اًمذي اًمٞمٝمقد اًمٖمالم هذا قم٤مد طمٞمٜمام واًمًالم اًمّمالة

 ظمٚم٘م٤مً  اًمٜم٤مس أيمرم ُمـ هق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل وًمٙمـ ُّيقدي، اسمـ ُّيقدي

 ومرص٦م يمؾ ُّيتٌؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وًمٙمٜمف قم٤مده، وم٘مد ُّيقدي٤مً  اًمٖمالم هذا يم٤من وًمق

ش اهلل إٓ إهل ٓ: ىمؾ! همالم ي٤م: »ًمف وىم٤مل ومرص٦م وم٤مهمتٜمٛمٝم٤م واًمديـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ًمٞمٌٚمغ

.. رأجؽ ُم٤م ًمف ي٘مقل يم٠منف أبٞمف إمم اًمٖمالم ومٜمٔمر اًمٞمٝمقدي واًمده اًمٖمالم رأس وقمغم

 وم٤مخلٌٞم٨م اهلل، إٓ إهل ٓ: ىمؾ: زم ي٘مقل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف حمٛمداً  شمًٛمع ه٤مأن٧م

 هق[ 116:اًمٌ٘مرة]﴾َأبْٜم٤َمَءُهؿْ  َيْٕمِروُمقنَ  يَماَم  َيْٕمِروُمقَٟمفُ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اًمٙمٗم٤مر ؿم٠من وهذا

 هِب٤َم َوضَمَحُدوا﴿: إظمرى أي٦م ذم أجْم٤مً  ىم٤مل يمام وًمٙمـ طمؼ اًمرؾمقل دقمقة أن يٕمرف

ُٝمؿْ  َواؾْمَتٞمَْ٘مٜمَتَْٝم٤م ًُ  ًمف طمٞم٤مة ٓ وأنف ًمف ـمريؼ ذم اسمٜمف اًمٞمٝمقدي رأى ح٤م[ 11:اًمٜمٛمؾ]﴾َأنُْٗم

 إٓ إهل ٓ: ىم٤مل اًمٞمٝمقدي، ٓسمـ ي٘مقل اًم٘م٤مؾمؿ أب٤م اًم٘م٤مؾمؿ، أب٤م أـمع: ًمف ىم٤مل ذًمؽ سمٕمد

 اعمقت ـمريؼ ذم أنف وًمده رأى ح٤م وًمٙمـ اهلل، إٓ إهل سمال يٙمٗمر اًمقاًمد واًمٞمٝمقدي اهلل،

 ٕيب قم٤مصٞم٤مً  يزال ومال هق أُم٤م اًم٘م٤مؾمؿ، أب٤م أـمع: ًمف ىم٤مل ُّيقدي٤مً  ُم٤مت إذا ًمف ٟمج٤مة وٓ

 .ووالًٓ  ويمٗمراً  قمٜم٤مداً  اًم٘م٤مؾمؿ

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل روطمف، وظمرضم٧م اهلل، إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: اًمٖمالم ىم٤مل اًمِم٤مهد،

 أن اعمنموع اًمتٚم٘ملم هق ومٝمذاش اًمٜم٤مر ُمـ يب ٟمج٤مه اًمذي هلل احلٛمد: »واًمًالم اًمّمالة

 قمٜمد ؾمقاء ؿمٞمئ٤مً  يٗمٞمده ومال ىمؼمه ذم وهق شمٚم٘مٞمٜمف أُم٤م اهلل، إٓ إهل ٓ: ىمؾ: ًمٚمٛمحتي ي٘م٤مل

 اؾمتج٤مب: ح٤م ؾمٛمع وًمق يٚم٘مـ ُم٤م يًٛمع وٓ ًمف طمراك ٓ ُمٞم٧م وهق دومٜمف سمٕمد أو دومٜمف

 .ـم٤مًمح وقمٛمؾ يمٗمر أو ص٤مًمح، وقمٛمؾ إيامن ُمـ اًمدٟمٞم٤م ذم طمّمٚمف ُم٤م ظمرج ٕنف

 اًمٕمٚمؿ يرزىمٜم٤م وأن صحٞمح٤مً  ومٝمامً  اإلؾمالم ًمٗمٝمؿ يقوم٘مٜم٤م أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أؾم٠مل

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد جمٞم٥م، ؾمٛمٞمع إٟمف اًمّم٤مًمح،

 (11:11:11/أ18: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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  أثقاب ثالثي يف افدؾـ افسـي

 إيمٗم٤من؟ طمجؿ ذم اًمتٗم٤موت يِمؽمط هؾ :افسوئؾ

 ريض قمكم ىم٤مل ويمام أثقاب، صمالصم٦م ذم دومـط   اًمٜمٌل أن اعمٕمرووم٦م اًمًٜم٦م :افشقخ

 اعمًح ُمـ أومم أؾمٗمٚمٝمام ُمـ اخلٗملم ُمـ اعمًح ًم٘مٚم٧م سم٤مًمرأي اًمديـ يم٤من ًمق: قمٜمف اهلل

 ذم اًمتٙمٗملم ًمٙم٤من سم٤مًمرأي اًمديـ يم٤من ًمق: ٟم٘مقل يمذًمؽ آشم٤ٌمع، هق اًمديـ وًمٙمـ قمٚمٞمٝمام

 ومٜم٘مػ أثقاب سمثالصم٦م اًمًٜم٦م ضم٤مءت دام ُم٤م وًمٙمـ اًمٗمٜم٤مء إمم ٕنف يٙمٗمل: واطمد يمٗمـ

 هبذا يِمٕمرٟم٤م ُم٤م قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أيب قمـ صح وم٘مد قمٚمٞمٝم٤م، ٟمزيد وٓ قمٜمده٤م

 .اعمٕمٜمك

 احلل: وم٘م٤مل ىمديؿ ًمف سمثقب سمتٙمٗمٞمٜمف أُمر اًمقوم٤مة طميشمف ح٤م أنف سمٙمر أيب قمـ ضم٤مء

 ومٞمف ٟمٖم٤مزم ومٚمامذا ومٜم٤مء إمم اًمٙمٗمـ هذا: أي اعمٕمٜمك، هذا إمم يِمػم اعمٞم٧م، ُمـ سم٤مجلديد أومم

 ٕنف ؾمٞمٕمٞمش: ًمٚمذي اجلديد ٟمدع ٓ، ضمديدًا؟ صمقسم٤مً  يٙمقن أن اًمٙمٗمـ ٟمخص وح٤مذا

 .اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ذيمره يٛمٙمـ ُم٤م هذا وأنٗمع، ًمف أىمقى

 أىمٍم واطمد شمٙمقن أهن٤م اًمٕمٚمؿ أهؾ ذيمر أثقاب ًمٚمثالصم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم! ـمٞم٥م :مداخؾي

 .أظمر ُمـ

 .يمٚمٝم٤م اعمٞم٧م ومٞمٝم٤م يٚمػ أثقاب صمالصم٦م اًمتٗمّمٞمؾ، هذا ذم ُم٤م :افشقخ

 واطمد؟ ُم٘م٤مس شمٙمقن :مداخؾي

 سمٕمْمٝمؿ رء، ُمـ أىمؾ رء وًمٞمس يمٚمف اعمٞم٧م يِمٛمؾ سمحٞم٨م ٟمٕمؿ، :افشقخ

 قمغم شمٗمّمؾ ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو يم٤مًم٘مٛمٞمص صمٞم٤مب هٜم٤مك ًمٞمس اًم٘مٛمٞمص، يٚمٌس أنف يذيمرون

 صمؿ ومٞمٝم٤م اعمٞم٧م ويدرج ومٞمٝم٤م يٚمػ ىمٓمع صمالصم٦م هل وإٟمام طمٞم٤مً  يم٤من ًمق يمام اإلٟم٤ًمن سمدن

 .اًم٘مؼم ذم صمؿ اًمٜمٕمش ذم يقوع

 وهذا اًمٓمقيؾ هذا.. هٙمذا سمٕمْمٝم٤م شمٙمقن أثقاب اًمثالصم٦م أىمّمد أن٤م ٓ :مداخؾي

 .. أىمٍم
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 .أضمٌتؽ ىمد! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :افشقخ

 .ومٞمف ظمالف ومال اإلدراج أُم٤م..  :مداخؾي

 يمٞمػ؟ :افشقخ

 ... إدراضمٝمؿ ذم اإلدراج ذم ظمالف هٜم٤مك ُم٤م :مداخؾي

 أظمر ُمـ أـمقل أطمده٤م أن أيمٗم٤من  صمالصم٦م ذم اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ أن[ أىمقل أن٤م] :افشقخ

 أن: وم٘مٚم٧م ذًمؽ قمغم وقمٓمٗم٧م إـمالىم٤مً  اًمًٜم٦م ذم ًمف ذيمر يرد مل هذا أىمٍم وأظمر

 يٙمس مل اًمرؾمقل ٕن ٓ:: وم٘مٚم٧م اًم٘مٛمٞمص، يٙمًك أن يًتح٥م أنف يذيمرون سمٕمْمٝمؿ

 ..اًمتٗمّمٞمؾ هلذا ذيمر ي٠مت ومل أيمٗم٤من صمالصم٦م ذم أدرج وإٟمام

 (11:11:11/ب11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 مؽي؟ أو افبؼقع يف ُدؾـ دـ ؾضؾ هـوك هؾ

 ًمف ًمٞمس ُم٤مت إذا اإلٟم٤ًمن أن ُمع ُمٙم٦م أو اًمٌ٘مٞمع ذم اًمدومـ ومْمؾ هق ُم٤م :مداخؾي

 أقمامًمف؟ إٓ

 عمجرد ظم٤مص٦م ومْمٞمٚم٦م اعمديٜم٦م أو ُمٙم٦م ذم دومـ عمـ يقضمد أنف أقمت٘مد ٓ :افشقخ

 اًمٗم٤مرد ؾمٚمامن أن اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم رواه ُم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم ويٕمجٌٜمل اًمدومـ،

 ذم اإلشمٞم٤من قمغم حيْمف ؾمٚمامن إمم ومٙمت٥م اعمديٜم٦م ذم يم٤من اًمدرداء وأبق اًمٕمراق ذم يم٤من

 ي٘مدس إٟمام أطمداً  شم٘مدس ٓ اعم٘مدؾم٦م إرض إن: سم٘مقًمف اجلقاب قمٚمٞمف ومرد اعمديٜم٦م

 ذم يدومـ أن ُم٤مت إذا أنف اًمتقصٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمٚمف ومام وًمذًمؽ قمٛمٚمف، اإلٟم٤ًمن

 ٕهن٤م اًمٜمجػ: ذم يدومـ أن يقصقن طمٞم٨م ه١مٓء اًمِمٞمٕم٦م وسمخ٤مص٦م اعمديٜم٦م ذم أو ُمٙم٦م

 .إـمالىم٤مً  ينمع ٓ وذاك هذا.. قمٜمدهؿ ُم٘مدؾم٦م أرض

 هذيـ واؾمتٞمٓم٤من رء اعمديٜم٦م ذم أو ُمٙم٦م ذم اًمدومـ إيث٤مر: أي ؿمؽ سمال هذا

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد سم٤مٔظمر، أطمدمه٤م إُمر يٚمتٌس أن يٜمٌٖمل ومال آظمر، رء اًمٌٚمديـ

 ذم ُم٤مت عمـ أؿمٗمع وم٢مين ومٚمٞمٗمٕمؾ اعمديٜم٦م ذم يٛمقت أن ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ: »واًمًالم
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 ذًمؽ اإلىم٤مُم٦م: وإٟمام اًمدومـ جمرد ًمٞمس احلدي٨م هذا يٕمٜمل ُم٤م وم٢مٟمامش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اعمديٜم٦م

 همػمه٤م ُمـ أصٚمح يٙمقٟمقن أهٚمٝم٤م اًمٌالد هذه قم٤مدةً ..  اعم٘مدؾم٦م[ اًمٌالد] ذم اإلىم٤مُم٦م ٕن

 أضمره يٙمقن واعمديٜم٦م ُمٙم٦م اًمٌٚمدشملم ه٤مشملم إمم اعمٝم٤مضمر أن أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م ُمـ

 اًمّمالة قمٚمٞمف طمض ومٚمذًمؽ واعمديٜم٦م ُمٙم٦م ذم اعمٕمرووم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمّمالة سم٥ًٌم ُمْم٤مقمٗم٤مً 

 ..  اعمديٜم٦م ذم يٛمقشمقا  أن اعمًٚمٛملم واًمًالم

 (11:11:18/ب11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ادقً إدخول ظـد اهلل، رشقل مؾي وظذ اهلل بسؿ: ؿقهلؿ هؾ

 مؼوع فؾؼز

 اهلل رؾمقل ُمٚم٦م قمغم اهلل سمًؿ ي٘مقًمقن اًم٘مؼم اعمٞم٧م اًمرضمؾ يدظمؾ قمٜمدُم٤م :افسوئؾ

 شمٙمراره٤م؟ جيقز وهؾ واردة هذه هؾ

 يّمح ومال شمٙمراره٤م جيقز هؾ أنف أُم٤م وصحٞمح٦م واردة ومٝمل واردة أهن٤م أُم٤م: افشقخ

 .شمٕمٚمٞمام شمٙمراره٤م ويّمح شمٕمٌدا شمٙمراره٤م

 (11 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 ادقً دؾـ تلخر حؽؿ

 اعمٞم٧م؟ دومـ وىم٧م شم٠مظمػم طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾي

 ص٤محل٤ًم، يم٤من إذا اعمٞم٧م إمم اخلػم سمت٘مديؿ إظمالل ٕنف جيقز: ٓ هذا ـمٌٕم٤مً  :افشقخ

 ُم٤مت إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ـم٤محل٤ًم، يم٤من إذا اًمرضم٤مل أقمٜم٤مق ُمـ اًمنم إؾم٘م٤مط أو

 قمـ شمْمٕمقٟمف ومنم ذًمؽ همػم وإُم٤م إًمٞمف، شم٘مدُمقٟمف ومخػم ص٤محل٦م وم٢مُم٤م وم٠مهقمقا: اعمٞم٧م

 ش.رىم٤مسمٙمؿ

 هق اًمت٠مظمػم إن: اًمٓمٌٞم٥م ومٞم٘مقل واًمده، ضمٜم٤مزة ذم ُم٤مؿمٞملم يمٜم٤م ـمٌٞم٥م ذم :مداخؾي

 .يٕمقد صمؿ ُم١مىمت٦م ىمٚمٌٞم٦م ؾمٙمت٦م[ قمٜمده] يٙمقن ىمد ًمٚمٛمٞم٧م، إصٚمح
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 ىم٤مقمدة اخت٤مذ اًمٜم٤مدر، هذا وراء ُمـ شمرشم٥م إذا سمخ٤مص٦م ًمف، طمٙمؿ ٓ اًمٜم٤مدر :افشقخ

 .اًمنمقمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ظمالف

 (11: 17: 17/ 811/ واًمٜمقر اهلدى)

 افؼبؾي كوحقي مـ ؿزه أدخؾط   افـبل أن ؿول مـ ؿقل رد

 [:اًم٘مقل هذا قمغم ُمٕمٚمً٘م٤م إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 اًمٜمٌل ىمؼم ٕن ممٙمـ: همػم هذا أنش 111/  1ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل ذيمر ىمد

 َتتف،[ ط] ًمف أخحد وىمد سم٤مجلدار، ٓص٘م٤م اًمٌٞم٧م إمم اًمداظمؾ يٛملم قمـ يم٤من[ ط]

 .اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م ُمـ[ ط] إدظم٤مًمف ُمـ ُم٤مٟمع ومٝمق اًمٌٞم٧م: ىمٌٚم٦م وهق

 (167/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 إمر هذا (افتثبقً فف واشلفقا ٕخقؽؿ اشتغػروا): حديٌ

 يدظق افقاحد أن اجلامظي شبقؾ ظذ هق هؾ افؽريؿ افـبقي

 ؾرادى؟ أم ظؾقف يممـقا وافبؼقي

 اًمٜمٌقي إُمر هذاش اًمتثٌٞم٧م ًمف واؾم٠مخقا  ٕظمٞمٙمؿ اؾمتٖمٗمروا: »طمدي٨م :افسمال

 ومرادى؟ أم قمٚمٞمف ي١مُمٜمقا  واًمٌ٘مٞم٦م يدقمق اًمقاطمد أن اجلامقم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم هق هؾ اًمٙمريؿ

 .حل٤مًمف يمٌؾ  ٓ، :اجلقاب

 (.: .. 1: 11/ 11/ واًمٜمقر اهلدى)

 





 1 التعسية كتاب
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 ادقً أهؾ تعزيي مؼوظقي

ع -  :طمديث٤من وومٞمف ،(1)اعمٞم٧م أهؾ شمٕمزي٦م وشُمنْمَ

ة قمـ :إول  جيٚمس ضمٚمس، إذاط   اهلل ٟمٌل يم٤من: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اعمزين ىُمرَّ

 سملم ومُٞمْ٘مِٕمَده فمٝمره ظمٚمػ ُمـ ي٠متٞمف صٖمػم، اسمـ ًمف رضمؾ وومٞمٝمؿ أصح٤مسمف، ُمـ ٟمٗمر إًمٞمف

 ومٝمٚمؽ، ،!شأطمٌف يمام اهلل أطمٌؽ اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل َتٌف؟: ط اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل» يديف،

: وم٘م٤مل ،ط اًمٜمٌل ومٗم٘مده قمٚمٞمف، ومحزن اسمٜمف، ًمذيمر احلٚم٘م٦م، حيي أن اًمرضمؾ وم٤مُمتٜمع

: ط اًمٜمٌل ومٚم٘مٞمف هٚمؽ، رأجتف اًمذي سُمٜمَٞم٦َّم اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًمقا  ومالٟم٤م؟ أري ٓ ُم٤مزم

 أطم٥م يم٤من أجام ومالن؟ ي٤م ىم٤مل صمؿ قمٚمٞمف، ومٕمزاه هٚمؽ، سم٠منف وم٠مظمؼمه سمٜمٞمف؟ قمـ وم٠ًمخف

 ىمد وضمدشمف إٓ اجلٜم٦م أبقاب ُمـ سم٤مب إمم همدا شم٠ميت ٓ أو قمٛمرك، سمف متتع أن: إًمٞمؽ

 هلق مم، ومٞمٗمتحٝم٤م اجلٜم٦م سم٤مب إمم يًٌ٘مٜمل سمؾ! اهلل ٟمٌل ي٤م: ىم٤مل ًمؽ؟ يٗمتحف إًمٞمف ؾمٌ٘مؽ

 اهلل ضمٕمٚمٜمل» اهلل رؾمقل ي٤مش: آٟمّم٤مر ُمـ» رضمؾ وم٘م٤مل» ًمؽ، ومذًمؽ: ىم٤مل إمّم، أطم٥م

 ش.ًمٙمٚمٙمؿ سمؾ: ىم٤مل ًمٙمٚمٜم٤م؟ أو ظم٤مص٦م أخف ة ومداءك

 أظم٤مه قمزي ُمـ: »ىم٤ملط   اًمٜمٌل قمـ قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ :افثوين

ء طمٚم٦م اهلل يم٤ًمه ُمّمٞمٌتف ذم اعم١مُمـ  ُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٞمؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم هب٤م جيؼم ظميا

 ش.يٖمٌط: ىم٤مل جيؼم؟

 أومم اًمتٕمزي٦م قمغم - ُمٜمٝمام إول ؾمٞمام ٓ - احلديثلم هبذيـ آؾمتدٓل أن واقمٚمؿ

 قمٚمٞمف ضمرى وإن ،شأضمره ُمثؾ ومٚمف ُمّم٤مسم٤م قمزى ُمـ: »سمحدي٨م قمٚمٞمٝم٤م آؾمتدٓل ُمـ

ش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي سمٞمٜمف يمام ـمرىمف مجٞمع ُمـ وٕمٞمػ طمدي٨م ٕنف اعمّمٜمٗملم، مج٤مهػم

 رىمؿش »اًمٖمٚمٞمؾ رواءإ» وذمش 111/ 1ش »اًمتٚمخٞمص» ذم واًمٕمً٘مالينش 111/ 1»

 ش. 717

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 [.ُمٜمف. ]واعمّم٤مب ًمٚمٛمٞم٧م واًمدقم٤مء إضمر، سمققمد اًمّمؼم قمغم احلٛمؾ وهل (1)
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 ويؽػ ادقً، أهؾ يسع أكف يظـ افذي بوفؽالم تؽقن افتعزيي

 إنملسو هيلع هللا ىلص  ظـف يثبً ممو وافصز، افرضو ظذ وحيؿؾفؿ حزهنؿ، مـ

 احلسـ افؽالم مـ فف تقرس ؾبام وإٓ ويستحرضه، يعؾؿف ـون

 اًمرو٤م قمغم وحيٛمٚمٝمؿ طمزهنؿ، ُمـ ويٙمػ يًٚمٞمٝمؿ، أنف ئمـ سمام ويٕمزُّيؿ -

 اًمٙمالم ُمـ ًمف شمٞمن ومٌام وإٓ ويًتحيه، يٕمٚمٛمف يم٤من إن ،ط قمٜمف يث٧ٌم مم٤م واًمّمؼم،

 قمـ: إول: أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم اًمنمع، خي٤مًمػ وٓ اًمٖمرض حي٘مؼ اًمذي احلًـ

 أو أبٜم٤م هل٤م، صٌٞم٤م أن: سمٜم٤مشمف سمٕمض،ط   اهلل رؾمقل إمم أرؾمٚم٧م: »ىم٤مل زيد سمـ أؾم٤مُم٦م

 إًمٞمٝم٤م وم٠مرؾمؾ ىم٤مل وم٤مؿمٝمدٟم٤م، اطمتيت، ىمد (1)شزيٜم٥م سمٜم٧م أُمٞمٛم٦م: رواي٦م وذم» اسمٜم٦م،

 أضمؾ إمم قمٜمده ؿمئ ويمؾ أقمٓمل، ُم٤مش هلل» و أظمذ، ُم٤م هلل إن: »وي٘مقل اًمًالم ي٘مرأه٤م

 ش.وًمتحت٥ًم ومٚمتّمؼم، ُمًٛمك

 ذم أو - طمجر إمم اًمّمٌل ومرومع وىمٛمٜم٤م، وم٘م٤مم، ،شًمٞم٠متٞمٜمٝم٤م» قمٚمٞمف شم٘مًؿ وم٠مرؾمٚم٧م

 قم٤ٌمدة، سمـ ؾمٕمد اًم٘مقم وذمش ؿمٜم٦م ذم يم٠مهن٤م» شم٘مٕم٘مع وٟمٗمًف ،ط اهلل رؾمقل - طمجر

 قمٞمٜم٤م ومٗم٤مو٧مش ورضم٤مل صم٤مسم٧م، سمـ وزيد» أطم٥ًمش يمٕم٥م سمـ» وأيب:ش ضمٌؾ سمـ وُمٕم٤مذ»

: ىم٤مل ؟شاًمٌٙم٤مء قمـ هنٞم٧م وىمد» اهلل رؾمقل ي٤م هذا ُم٤م: ؾمٕمد ًمف وم٘م٤مل ،ط اهلل رؾمقل

 قم٤ٌمده ُمـ اهلل يرطمؿ وإٟمام قم٤ٌمده، ُمـ يِم٤مء ُمـ ىمٚمقب ذم اهلل يْمٕمٝم٤م رمح٦م هذه إٟمام»

 ش.اًمرمح٤مء

 هب٤م وم٤مًمتٕمزي٦م اعمقت ؿم٤مرف ومٞمٛمـ وردت وإن اًمتٕمزي٦م ُمـ اًمّمٞمٖم٦م وهذه: ىمٚم٧م

 وهذا: »وهمػمهش إذيم٤مر» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل وهلذا اًمٜمص، سمدًٓم٦م أومم ُم٤مت ىمد ومٞمٛمـ

 ش.سمف يٕمزي ُم٤م أطمًـ احلدي٨م

 آٟمّم٤مر، يتٕمٝمدط   اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل احلّمٞم٥م سمـ سمريدة قمـ :افثوين

 همػمه هل٤م وًمٞمس اسمٜمٝم٤م ُم٤مت آٟمّم٤مر ُمـ اُمرأة قمـ ومٌٚمٖمف قمٜمٝمؿ، وي٠ًمل ويٕمقدهؿ،

                                                           

 [.ُمٜمف. ]قمٜمٝمؿ اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م سمٕمد قمكم شمزوضمٝم٤م طمتكش أُم٤مُم٦م: وي٘م٤مل» هذه أُمٞمٛم٦م قم٤مؿم٧م صمؿ: ىمٚم٧م (1)
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 سم٤مب سمٚمغ ومٚمام أصح٤مسمف، وُمٕمف»ط   اًمٜمٌل وم٠مت٤مه٤م ؿمديدا، ضمزقم٤م قمٚمٞمف ضمزقم٧م وأهن٤م

ة، ة ىمٞمؾ اعمرأ ط   اهلل رؾمقل ومدظمؾ يٕمزُّي٤م، يدظمؾ، أن يريد اهلل ٟمٌل إن: ًمٚمٛمرأ

 ي٤م: وم٘م٤مًم٧م وسم٤مًمّمؼم، اهلل سمت٘مقى وم٠مُمره٤م اسمٜمؽ، قمغم ضمزقم٧م أنؽ سمٚمٖمٜمل إٟمف أُم٤م: وم٘م٤مل

ة إينش و أضمزع ٓ ُم٤مزم» اهلل رؾمقل  رؾمقل وم٘م٤مل همػمه؟ زم يٙمـ ومل أخد، ٓ رىمقب اُمرأ

 :ىم٤مل صمؿ وًمده٤م، يٌ٘مك اًمذي: اًمرىمقب: ط اهلل

: اهلل أدظمٚمف إٓ[ حيتًٌٝمؿ] أوٓد صمالصم٦م هل٤م يٛمقت ُمًٚمٛم٦م اُمرأة أو اُمرئ ُم٤مُمـ

: ىم٤مل واصمٜملم؟ وأُمل أن٧م سم٠ميب[: ط اًمٜمٌل يٛملم قمـ وهق] قمٛمر وم٘م٤مل اجلٜم٦م، هبؿ

 ش.وأثٜملم

 أيب ُمقت قم٘م٥م قمٜمٝم٤م اهلل ريض ؾمٚمٛم٦م أم قمغم دظمؾ طمٞمٜمامط   ىمقًمف :افثوفٌ

 ذم قم٘مٌف ذم واظمٚمٗمف اعمٝمديلم، ذم درضمتف وارومع ؾمٚمٛم٦م، ٕيب اهمٗمر مهللا: »ؾمٚمٛم٦م

ر ىمؼمه، ذم ًمف واومًح اًمٕم٤معملم، رب ي٤م وًمف ًمٜم٤م واهمٗمر اًمٖم٤مسمريـ،  ش.ومٞمف ًمف وٟمقِّ

 ذم ضمٕمٗمرا  اظمٚمػ مهللا: »أبٞمف ذم ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد شمٕمزيتف ذمط   ىمقًمف :افرابع

 ش.ُمرات صمالث ىم٤مهل٤م يٛمٞمٜمف، صٗم٘م٦م ذم اهلل ًمٕمٌد وسم٤مرك أهٚمف،

 سمٞمٜم٧م وىمد ًمْمٕمٗمٝم٤م، ذيمره٤م قمـ صٗمح٤م ضسم٧م أظمرى، أطم٤مدي٨م اًمتٕمزي٦م وذم

 يٕمزيف ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ إممط   اًمٜمٌل يمت٤مسم٦م طمدي٨م ُمٜمٝم٤مش اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم ذًمؽ

 ذًمؽ قمـ وذهؾ وهمػممه٤م، واًمٕمً٘مالين اًمذهٌل ىم٤مل يمام ُمقوقع وهق ًمف اسمـ سمقوم٤مة

 ًمٙمؾ وم٢من سمذًمؽ، يٖمؽم ومال! ًمٚمح٤ميمؿ شمٌٕم٤م ومحًٜم٤مه ظم٤من طمًـ صديؼ وشمٌٕمف اًمِمقيم٤مين

 .يمٌقات سمؾ، يمٌقة ضمقاد

 [.116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 يتجووزهو ٓ أيوم بثالثي افتعزيي حتد ٓ

 اًمتٕمزي٦م ذم اًمٗم٤مئدة رأى ُمتك سمؾ ،(1)يتج٤موزه٤م ٓ أج٤مم سمثالصم٦م اًمتٕمزي٦م َُتَدّ  وٓ -

                                                           

 [.ُمٜمف. ]ًمف أصؾ ومال اًمٕمقام يتداوًمف اًمذي صمالث، ومقق قمزاء ٓ: وطمدي٨م (1)
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 ريض ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم اًمثالصم٦م سمٕمد قمزى أنفط   قمٜمف صم٧ٌم وم٘مد هب٤م، أتك

 طم٤مرصم٦م سمـ زيد قمٚمٞمٝمؿ اؾمتٕمٛمؾ ضمٞمِم٤مط   اهلل رؾمقل سمٕم٨م: »ىم٤مل قمٜمٝمام صمٕم٤ممم اهلل

 قمٌد وم٠مُمػميمؿ اؾمتِمٝمد أو ىمتؾ وم٢من ضمٕمٗمر، وم٠مُمػميمؿ اؾمتِمٝمد أو زيد ىمتؾ وم٢من: وىم٤مل

ي٦م وم٠مظمذ اًمٕمدو، ومٚم٘مقا  رواطم٦م، سمـ اهلل ي٦م أظمذ صمؿ ىمتؾ، طمتك وم٘م٤مشمؾ زيد اًمرا  ضمٕمٗمر اًمرا

ي٦م أظمذ صمؿ ىمتؾ، طمتك وم٘م٤مشمؾ اهلل قمٌد أظمده٤م صمؿ ىمتؾ، طمتك وم٘م٤مشمؾ  اًمقًمٞمد سمـ ظم٤مًمد اًمرا

 قمٚمٞمف وأثٜمك اهلل ومحٛمد اًمٜم٤مس إمم ومخرج ،ط اًمٜمٌل ظمؼمهؿ وأتك قمٚمٞمف، اهلل ومٗمتح

 صمؿ واؾمتِمٝمد، ىمتؾ طمتك وم٘م٤مشمؾ اًمراي٦م أظمذ زيدا وإن اًمٕمدو، ًم٘مقا  إظمقاٟمٙمؿ إن: وىم٤مل

ي٦م أظمذ صمؿ...  صمؿ...   قمٚمٞمف، اهلل ومٗمتح اًمقًمٞمد سمـ ظم٤مًمد اهلل ؾمٞمقف ُمـ ؾمٞمػ اًمرا

 سمٕمد أظمل قمغم شمٌٙمقا  ٓ: وم٘م٤مل أت٤مهؿ صمؿ ي٠متٞمٝمؿ، أن صمالصم٤م ضمٕمٗمر آل أُمٝمؾ ئؿ وم٠مُمٝمؾ،

 ومجٞمئ احلالق، زم ادقمق: وم٘م٤مل أومرخ، يم٠من٤م سمٜم٤م ومجئ: ىم٤مل أظمل، اسمٜمل زم ادقمقا  اًمٞمقم،

 .ـم٤مًم٥م أيب قمٛمٜم٤م ومِمٌٞمف حمٛمد أُم٤م: ىم٤مل صمؿ رؤوؾمٜم٤م ومحٚمؼ سم٤محلالق،

 اظمٚمػ مهللا: وم٘م٤مل وم٠مؿم٤مهل٤م سمٞمدي أظمذ صمؿ وظمٚم٘مل، ظمٚم٘مل ومِمٌٞمف اهلل قمٌد وأُم٤م

 .ُمرات صمالث ىم٤مهل٤م يٛمٞمٜمف، صٗم٘م٦م ذم اهلل ًمٕمٌد وسم٤مرك أهٚمف، ذم ضمٕمٗمرا 

 خت٤موملم اًمٕمٞمٚم٦م: وم٘م٤مل ًمف، (1)شمٗمرح وضمٕمٚم٧م يتٛمٜم٤م، ًمف ومذيمرت أُمٜم٤م ومج٤مءت: ىم٤مل

 ش.؟!وآظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم وًمٞمٝمؿ وأن٤م قمٚمٞمٝمؿ

ُم٤مم أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م سمحد َتد ٓ اًمتٕمزي٦م أن ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م إمم ذه٥م وىمد  يمام أمحد ٓا

 اًمدقم٤مء اًمٖمرض ٓن: ىم٤مًمقا  اًمِم٤مومٕمل، اعمذه٥م ذم وضمف وهقش 161/ 1ش »اإلٟمّم٤مف» ذم

 .اًمزُم٤من ـمقل ُمع حيّمؾ وذًمؽ اجلزع، قمـ واًمٜمٝمل اًمّمؼم قمغم واحلٛمؾ

 أنٙمره وإن أئٛمتٝمؿ، ُمـ اًم٘م٤مص اسمـ اًمٕم٤ٌمس أبق ىمٓمع وسمف احلرُملم إُم٤مم طمٙم٤مه

ش اعمجٛمقع» اٟمٔمر. اًمدًمٞمؾ ٓ اعمذه٥م ُمـ اعمٕمروف ـمريؼ ُمـ ذًمؽ وم٢مٟمام سمٕمْمٝمؿ قمٚمٞمف

 ش. 116/ 1»

 [.119] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 .[ُمٜمف] .أث٘مٚمف اًمديـ وأومرطمف اًمٗمرح، قمٜمف وأزال همٛمف إذا أومرطمف ُمـ وَتزٟمف شمٖمٛمف أي (1)
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 افطعوم ادقً أهؾ واختوذ فؾتعزيي آجتامع اجتـوب يـبغل

 فؾعزاء افقارديـ فضقوؾي

 :قمٚمٞمٝمام اًمٜم٤مس شمت٤مسمع وإن أُمريـ اضمتٜم٤مب ويٜمٌٖمل

 .اعمًجد أو اعم٘مؼمة أو يم٤مًمدار ظم٤مص ُمٙم٤من ذم ًمٚمتٕمزي٦م آضمتامع - أ

 .ًمٚمٕمزاء اًمقارديـ ًمْمٞم٤موم٦م اًمٓمٕم٤مم اعمٞم٧م أهؾ، اخت٤مذ - ب

 وذم» ٟمٕمد يمٜم٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اًمٌجغم اهلل قمٌد سمـ ضمرير حلدي٨م وذًمؽ

 ش.اًمذ٤مطم٦م ُمـ دومٜمف سمٕمد اًمٓمٕم٤مم وصٜمٞمٕم٦م اعمٞم٧م، أهؾ إمم آضمتامعش ٟمرى: رواي٦م

 اًمِم٤مومٕمل ومٜمص ًمٚمتٕمزي٦م، اجلٚمقس وأُم٤مش: »116/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 أهؾ جيتٛمع أن هل٤م سم٤مجلٚمقس يٕمٜمل: ىم٤مًمقا  يمراهتف، قمغم آصح٤مب وؾم٤مئر واعمّمٜمػ

 طمقائجٝمؿ ذم يٜمٍمومقا  أن يٜمٌٖمل سمؾ: ىم٤مًمقا  اًمتٕمزي٦م، أراد ُمـ ومٞم٘مّمدهؿ سمٞم٧م ذم اعمٞم٧م

 شهل٤م اجلٚمقس يمراه٦م ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم ومرق وٓ قمزاهؿ، ص٤مدومٝمؿ ومٛمـ

ش: 118/ 1ش »آم» يمت٤مب ذم هق اًمٜمقوي إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اًمِم٤مومٕمل آُم٤مم وٟمص

 ويٙمٚمػ احلزن، جيدد ذًمؽ وم٢من سمٙم٤مء، هلؿ يٙمـ مل وإن اجلامقم٦م، وهل احآتؿ، وأيمره»

 ش.آصمر ُمـ ومٞمف ُميض ُم٤م ُمع اعم١مٟم٦م،

 وهمػمه اعمّمٜمػ ًمف واؾمتدل: »اًمٜمقوي ىم٤مل هذا، ضمرير طمدي٨م إمم يِمػم يم٠منف

 ش.حمدث أنف وهق آظمر سمدًمٞمؾ

 ُمـ اًمْمٞم٤موم٦م اخت٤مذ يمراه٦م قمغمش 171/ 1» اهلداي٦م ذح ذم اهلامم اسمـ ٟمص ويمذا

 ش.ىمٌٞمح٦م سمدقم٦م وهل: »وىم٤مل اعمٞم٧م أهؾ ُمـ اًمٓمٕم٤مم

 ش. 161/ 1ش »اإلٟمّم٤مف» ذم يمام احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م وهق

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 ضعومو ادقً ٕهؾ وجراكف ادقً أؿربوء يصـع أن افسـي

 يشبعفؿ

 حلدي٨م يِمٌٕمٝمؿ، ـمٕم٤مُم٤م اعمٞم٧م ٕهؾ وضمػماٟمف اعمٞم٧م أىمرسم٤مء يّمٜمع أن اًمًٜم٦م وإٟمام

: ط اًمٜمٌل ىم٤مل ىمتؾ طملم ضمٕمٗمر ٟمٕمل ضم٤مء ح٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد

 ش.يِمٖمٚمٝمؿ ُم٤م أت٤مهؿ أو يِمٖمٚمٝمؿ، أُمر أت٤مهؿ وم٘مد ـمٕم٤مُم٤م، ضمٕمٗمر ٔل اصٜمٕمقا 

 إين: وشم٘مقل اهل٤مًمؽ، قمغم وًمٚمٛمحزون ًمٚمٛمريض، سم٤مًمتٚمٌلم شم٠مُمر قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م» وىمد

 سمٌٕمض وشمذه٥م اعمريض وم١ماد دمؿ اًمتٚمٌٞمٜم٦م إن: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م

 ش.احلزن

 ذي أو اعمٞم٧م جلػمان وأطم٥مش: »117/ 1ش »آم» ذم اًمِم٤مومٕمل آُم٤مم وىم٤مل

سم٦م  ؾمٜم٦م، ذًمؽ وم٢من يِمٌٕمٝمؿ، ـمٕم٤مُم٤م وًمٞمٚمتف يٛمقت يقم ذم اعمٞم٧م ٓهؾ يٕمٛمٚمقا  أن اًم٘مرا

 .يمريؿ وذيمر

 ش. وسمٕمدٟم٤م ىمٌٚمٜم٤م اخلػم أهؾ ومٕمؾ ُمـ وهق

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادقً ٕهؾ افطعوم صـوظي

 . اًمٓمٕم٤مم سمخّمقص :افسوئؾ

 أُم٤م سم٤معمٞم٧م، اعمّم٤مب اعمٞم٧م ٕهؾ اعمٞم٧م، أىم٤مرب سمف يت٘مدم اًمٓمٕم٤مم :افشقخ

 ُمـ هبؿ ٟمزل ُم٤م وطمًٌٝمؿ ـمٕم٤مُم٤ًم، يّمٜمٕمقا  أن اهلل ذع ذم هلؿ جيقز ومال اعمّم٤مسمقن

 ؿمٖمٚمٝمؿ وم٘مد ـمٕم٤مُم٤ًم، ضمٕمٗمر ٔل اصٜمٕمقا : »ضمٕمٗمر ٕىم٤مرب اًمًالم قمٚمٞمف وىمقًمف ُمّمٞم٦ٌم،

 .سمٛمّمٞمٌتٝمؿ ه١مٓء ومِمٖمؾ ،شيٙمٗمٞمٝمؿ ُم٤م

يـ، واؾمت٘م٤ٌمل سمْمٞم٤موم٦م أنٗمًٝمؿ ُيِْمِٖمٚمقا  أن جيقز ٓ   قمرؾم٤ًم، ًمٞمس هذا وأن اعمُـَٕمزِّ

 .ووم٤مة هذا إٟمام
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 اًمٓمٕم٤مم  يّمٜمٕمقا  أن اجلػمان، ُمـ وإٟمام اعمّم٤مسملم، ٕهؾ اًمٓمٕم٤مم دمٝمٞمز جيقز ومال 

 .وم٘مط هذا ًمٚمٛمّم٤مسملم،

  (:..71: 11/   9/واًمٜمقر اهلدى)

 وإـرامف افقتقؿ رأس مسح ويستحى

 ًمق: »ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م وإيمراُمف، اًمٞمتٞمؿ رأس ُمًح ويًتح٥م -

 داسم٦م قمغمط   اًمٜمٌل ُمر إذ ٟمٚمٕم٥م، صٌٞم٤من وٟمحـ قم٤ٌمس سمـ اهلل وقمٌٞمد وىمثؿ رأجتٜمل

 ومحٛمٚمف إزم، هذا ارومٕمقا : ًم٘مثؿ: وىم٤مل أُم٤مُمف، ومحٛمٚمٜمل ىم٤مل إزم، هذا ارومٕمقا : وم٘م٤مل

 ىمثام محؾ أن قمٛمف ُمـ اؾمتحك ومام ىُمثؿ، ُمـ قم٤ٌمس إمم أطم٥م اهلل قمٌٞمد ويم٤من وراءه،

 ذم ضمٕمٗمرا  اظمٚمػ مهللا: ُمًح يمٚمام وىم٤مل صمالصم٤م، رأد قمغم ُمًح صمؿ: ىم٤مل وشمريمف،

 أقمٚمؿ اهلل: ىمٚم٧م: ىم٤مل اؾمتِمٝمد،: ىم٤مل، ىمثؿ؟ ومٕمؾ ُم٤م: اهلل ًمٕمٌد ىمٚم٧م: ىم٤مل وًمده،

 ش.أضمؾ: ىم٤مل سم٤مخلػم، ورؾمقًمف

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادقً تلبغ

 اًمرضمؾ، ُي١َمسمِّٜمقن اًمٕمٍمي٦م احلٞم٤مة يًٛمقهن٤م احلٞم٤مة ذم اعمامرؾم٤مت سمٕمض :شمال

 وَيْذيُمروا اًمٜم٤مس، ُمـ رهط أو جمٛمققم٦م جيتٛمع سمٗمؽمة، ُمقشمف سمٕمد أنف شمٕمٚمؿ يمام وم٤مًمت٠مبلم

 إُمقر؟ هذه ُمثؾ ذم اًمنمع طمٙمؿ ُم٤م ؿم٤مسمف، وُم٤م اًمٗم٘مٞمد ُمٜم٤مىم٥م

ث هذا :افشقخ  ي٘مع ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم هل سمؾ اًمٌدع، ُمـ أهن٤م اًمٌدع، يمت٥م ذم قمٜمف ُُمَتَحدَّ

 يمرياًم، يّمٌح اًمٌخٞمؾ ومٞمف، ًمٞمس سمام اعمٞم٧م ُمدح ذم ومٞمٝم٤م ي٤ٌمًمغ ٕنف اعمحرُم٤مت، ُمـ

 .وهٙمذا ص٤محل٤ًم، يّمٌح واًمٗم٤مؾمؼ

 أهن٤م سمحٙمؿ أم ًمٚمح٘م٤مئؼ، شمزوير أهن٤م سمحٙمؿ حمذورة، أو ممٜمققم٦م هل :مداخؾي

 سمدقم٦م؟
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 حمرُم٦م: سمدقم٦م، يمقهن٤م ومقق اًمٞمقم هل ًمٙمـ سمدقم٦م، هل ًمؽ ىمٚم٧م ٓ، ٓ :افشقخ

 .سم٤مًمت٠مبلم خمّمقص٤مً  ًمٞمس وهذا اعمٞم٧م، واىمع ومٞمف ُم٤م ظمالف ومٞمٝم٤م ُيْذيَمر ٕنف

 وووع قمٚمٞمف ًمٚمّمالة اعمًجد إمم ٟمٕمِمف ذم وهق اعمٞم٧م أدظمؾ إذا اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م 

 ظمٚمٗمف، ُمـ إمم ومٞمتٚمٗم٧م قمٚمٞمف ًمٞمّمكم اإلُم٤مم ي٘مقم صمؿ اًمٗمريْم٦م، يّمٚمقن سمٞمٜمام ضم٤مٟم٤ًٌم،

ٟمٜم٤م ي٤م: ي٘مقل  .أن ص٤مًمح ص٤مر ص٤مًمح، ٟمٕمؿ ص٤مًمح؟ هق ومٞمف، شمِمٝمدوا ُم٤م إظمقا

 .هذا دائؿ ضمقاب :مداخؾي

 ! اعمجرُملم أيم٤مسمر ضم٤مء وًمق ُمًتٛمر، رء هذا ٟمٕمؿ، :افشقخ

  (11: 11: 11/ 117/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادؽتقبي بوفرشوفي افتعزيي حؽؿ

  سمرؾم٤مئؾ؟ اًمتٕمزي٦م دمقز هؾ ًمٚمتٕمزي٦م، سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ـمٞم٥م :مداخؾي

  ضم٤مُمٕمف؟ ذم ُمتجره، ذم حمٚمف، ذم يٕمزيف يذه٥م ٓ ح٤مذا :افشقخ

 . اًمًٕمقدي٦م ذم ُمثالً  سمٕمٞمد ُمٙم٤من ذم أنف ٟمٗمرض: يٕمٜمل :مداخؾي

 . واًمرؾم٤مًم٦م سم٤مًمٙمت٤مب قمزيف هٙمذا اومؽمو٧م إذا :افشقخ

  (11: 11: 11/   161/  واًمٜمقر اهلدى)

 افتعزيي يف افؼظقي افصقغي

 [اًمتٕمزي٦م ذم اًمنمقمٞم٦م اًمّمٞمٖم٦م] :افسوئؾ

 :افشقخ

 ذم ضم٤مء ُم٤م اؾمتٕمامل ٟمرى وًمٙمـ، ًمٚمتٕمزي٦م ظم٤مص ذيمر اًمًٜم٦م ذم يقضمد ٓ 

 ىمد هل٤م اسمٜم٤ًم سم٠من،زيٜم٥م وأفمٜمٝم٤م سمٜم٤مشمف إطمدى إًمٞمف أرؾمٚم٧مط   اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمحلم

 أقمٓمك ُم٤م وهلل أظمذ ُم٤م هلل إن: »ىم٤مئال هل٤م شمٕمزي٦م إًمٞمٝم٤مط   اًمٜمٌل وم٠مرؾمؾ اعمقت طميه
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 وؿمؽ قمغم يم٤من ُمـ أىمٛمٜم٤م وم٢مذاش وًمتحتًٌل ومٚمتّمؼمي ُمًٛمك سم٠مضمؾ قمٜمده رء ويمؾ

 قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام يقضمد وٓ اًمتٕمزي٦م، هل هذه يم٤مٟم٧م أصٞم٥م ُمـ ُم٘م٤مم وًمٞمف أو سمحٌٞمٌف اإلص٤مسم٦م

 .ط   ًمٚمٜمٌل اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م ُمـ قمٜمٝم٤م يٖمٜمل ُم٤م

 (17 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 خوصي فؾتعزيي افسػر حؽؿ

 اعمـًٚمؿ؟ أظمـ٤مه ًمتـٕمزي٦م يًـ٤مومر أن ًمألخ جيــقز ـهؾ: افسوئؾ

 ؟. ُم٤مذا ًمٚمٛمـ٤ًمومر جيـقز هؾ ومٝمـٛم٧م ُم٤م: افشقخ

 اعمًـٚمؿ؟ أظمــ٤مه ًمتٕمـزي٦م اعمًـٚمؿ يًـ٤مومر أن جيـقز هؾ :افسوئؾ

 آظمـر سمٚمد ذم ُمًٚمؿ سمتـٕمزي٦م ًمـٞم٘مقم يـ٤ًمومر أن ًمٚمٛمــًٚمؿ جيــقز ـهؾ :إفبوين افشقخ

 اًمرطمؾ؟ إًمٞمف يِمد

 ًمٚم٘مـٞم٤مم ؾمٌٞمؾ هٜم٤مك يٙمـ مل إذا ذًمؽ ُمـ يٛمٜمع ُم٤م قمٚمؿ ُمـ قمٜمدي ومٞمٛمـ٤م أضمد ٓ

 جيقز ٓ ٟم٘مقل اًمٜمٝمـ٤مي٦م ومٗمل ضمدا ويمـثػمة يمثػمة هلل واحلٛمد وم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمٞمقم أُمـ٤م سم٤مًمتٕمزي٦م

 ٓ أىمقل ُم٤م ذًمؽ ٟمحق أو سم٤مًمؼميد أو سمٌ٘مٞم٦م أو سم٤مهلـ٤مشمػ اًمتٕمزي٦م شمـح٘مٞمؼ يٛمٙمـ ُم٤مدام ذًمؽ

 إمم إٓ اًمرطمـ٤مل شمـِمدوا ٓ: »اًمًـالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمـٛمقم ذم يدظمـؾ ٕنف اًمًـٗمر جيقز

 ومٞمف أن ًمٔمٜمف ُمٕمٞمٜم٤م ُمٙم٤مٟم٤م اإلٟمـ٤ًمن ي٘مـّمد أن اًمٜمـٗمل هبذا اعمـ٘مّمقد ٕنش ُمـ٤ًمضمد صمـالث

 يتـ٘مّمد أن دون ُمًـٚمؿ ًمف أخ شمٕمزي٦م إمم يذه٥م ومٝمـق هٜم٤م أُمـ٤م، ظم٤مص٦م ىمدؾمٞم٦م أو ومْمٞمٚم٦م

 أو ُمّمـر ذم أو اًمٕمـراق ذم يمـ٤من إن قمـٜمده ومـرق ومال ومٞمف ـهق اعمـًٚمؿ هذا ـهق اًمذي اعمـٙم٤من

 آٟمــٗم٤م ذيمرشمـف ح٤م احلـدي٨م هذا ذم هل إٟمـام احلـج٦م أن أىمقل ومال آظمـر سمـالد ذم او أوروسم٤م ذم

 طمـٙمٛمف يٌٚمغ ٓ ُمِمـروع أُمـر شمـح٘مٞمؼ ذم اًمتـٙمٚمػ سم٤مب ُمـ ذًمؽ أن احلـج٦م وإٟمــام

 سمقؾمـٞمٚم٦م شمـح٘مٞم٘مف يــٛمٙمـ آؾمـتح٤ٌمب وهذا آؾمــتح٤ٌمب ؾمٌٞمؾ قمغم هق وإٟمام اًمـقضمـقب

 . ؾم٠مخ٧م ُم٤م قمغم ضمـقايب هذا، احلـ٤مض اًمٕمـٍم ذم ُمـٞمنة

 (17 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمتٕمزي٦م

 

118 

 صقرهو وبعض افتعزيي حؽؿ

 أضمؾ ُمـ اعمٞم٧م أهؾ إمم يذه٥م وهؾ اًمتٕمزي٦م؟ طمٙمؿ ُم٤م: ي٘مقل ؾم١مال :مداخؾي

 ذه٤مهبـ ُمـ يؽمشم٥م وٓ وجيٚمًـ ًمٚمتٕمزي٦م يذهٌـ اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػًما  سم٠من قمٚماًم  شمٕمزيتٝمؿ؟

 سم٤مهل٤مشمػ اعمٞم٧م سم٠مهؾ آشمّم٤مل وهؾ ضم٤مئزة، همػم أم ضم٤مئزة اًمتٕمزي٦م ومٝمؾ شمذيمر، وم٤مئدة

 ٓ ٟمذه٥م مل إذا سم٠منٜم٤م قمٚماًم  ًمألىم٤مرب سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتٕمزي٦م ويمذا إدًم٦م، ُمع اًمتٕمزي٦م ُمـ يٕمد

 أضمؾ ُمـ اًمتٕمزي٦م وىم٧م ذم ُمٜم٤م اًمٌٕمض ذه٤مب ذم شم٘مقل ومام ىمٓمٞمٕم٦م، ذًمؽ قمغم يؽمشم٥م

 .قمٔمٞمٛم٦م اعمّمٞم٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا اعمٞم٧م أهؾ شمّمٌػم أو اًمٌدع إٟمٙم٤مر

ًٓ  اًمتٕمزي٦م أضمؾ ُمـ اًمتٕمزي٦م ُمٙم٤من إمم ذاه٥م ذه٥م إذا اعمخرج هق هذا :افشقخ  أو

 شمٙمتٗمل وإٓ جيقز ومٝمذا اًمنمقمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ يٗمٕمٚمقٟمف ُم٤م قمغم اًمتٜمٌٞمف أضمؾ ُمـ صمؿ

ة  .اهل٤مشمػ وراء ُمـ سم٤مًمتٕمزي٦م اعمرأ

 ُم٤م رسمام عم٠ًمخ٦م شمٜمٌٞمف وومٞمٝم٤م إطمٞم٤من، ُمـ يمثػم ذم أومٕمٚمٝم٤م ٟمٙمت٦م أذيمر اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه

 :اًمّمقاب قمغم قمٚمٞمف ومدًمقٟم٤م وإٓ سم٢مطمٞم٤مئٝم٤م ومٕمٚمٞمٙمؿ اًمّمقاب رأجتؿ وم٢من هب٤م، ؾمٛمٕمتؿ

 يذه٥م أن إوحك قمٞمد أو اًمٗمٓمر قمٞمد طمي إذا أنف اًمٜم٤مس سملم اًمٞمقم ُمٕمٚمقم

 اًمٌالد؟ هذه ذم هٙمذا شم٘مقًمقن ًمٚمٛمٕم٤ميدة، سمٕمض ًمزي٤مرة سمٕمْمٝمؿ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .سمدقم٦م اعمٕم٤ميدة هذه أن أقمت٘مد أن٤م :افشقخ

 .ٟمٕمرف ُمرة أول! قمجٞم٥م :مداخؾي

 ذم سمدقم٦م هل اعمٕم٤ميدة هذه إن: وم٠مىمقل! شمًٛمع ُمرة أول واهلل، إيف :افشقخ

 شمٔمٝمر هٜم٤م وُمـ اعمّمغم، ذم شمٙمقن إٟمام واعمٕم٤ميدة اًمزُم٤من، ىمديؿ ذم شمٙمـ مل اإلؾمالم

 سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ يًٚمؿ ٕنف اًمٕمٞمد: يقم واطمد ُمٙم٤من ذم اعمًٚمٛملم دمٛمٞمع طمٙمٛم٦م

 هذه يٕمرومقن ُم٤م شمٕمٚمٛمقن يمام اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أن: اًمِم٤مهد سمٌٕمض، سمٕمْمٝمؿ ويتٕمرف

 قمغم ٕقم٤ميد أطمٞم٤مًٟم٤م أذه٥م أنٜمل: اًمِم٤مهد شمٓمٌٞم٘مٝم٤م، قمٞمٝمؿ يّمٕم٥م قمرومقا  وًمق اًم٘مْمٞم٦م،

 هذه ٕن ُمٕم٤ميًدا: ضمئتؽ وُم٤م زائًرا  ضمئتؽ شمرى أن٤م: ًمف أىمقل ًمٙمـ اإلظمقان سمٕمض
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ًٓ  ضمئ٧م أن٤م سمدقم٦م، اعمٕم٤ميدة  ضمٝم٦م ُمـ أزورك وم٠من٤م اًمٌٞم٧م، ذم وضمقدك ومرص٦م أهمتٜمؿ أو

 .أظمرى ضمٝم٦م ُمـ اًمنمقمل احلٙمؿ وأبٚمٖمؽ

 اًم٘مٞم٤مم سملم اجلٛمع ومٞمٙمقن اًمتٕمزي٦م همػم ذم أو اًمتٕمزي٦م ذم هٙمذا ومٕمٚمـ اًمٜم٤ًمء وم٢مذا

 وأن٤م اعمٜمٙمرات، سمٕمض ُمـ ي٘مع ىمد ُم٤م قمغم اًمتٜمٌٞمف وسملم ؿمؽ، وٓ ؾمٜم٦م وهل سم٤مًمتٕمزي٦م

 يًٛمع اًمتٕمزي٦م ُمٙم٤من طميت إذا أنٜمل فمٜمل قمغم يٖمٚم٥م طمٞمٜمام أطمٞم٤مًٟم٤م أجًْم٤م أومٕمؾ هٙمذا

 يدظمـ، واًمذي سم٤مًم٘مرآن اعمًجؾ يِمٖمٚمقن إؾمػ ُمع وأضمدهؿ وم٠مطمي ًم٘مقزم،

 اًمًٜم٦م ظمالف هق هذا اضمتامقمٙمؿ أن وأذيمرهؿ وم٠منّمحٝمؿ... اًمث٤مين قمغم يًٚمؿ واًمذي

 ُمع ًمٚمتٕمزي٦م اًمذه٤مب أن: وم٤مًمِم٤مهد ُمٙمِمقوم٦م؟ خم٤مًمٗم٤مت سم٤مٓضمتامع اىمؽمن وىمد ومٙمٞمػ

 .ُمّمٚمحتٝمـ ذم يٙمقن...  اإلٟمٙم٤مر

 ذم قمٚمٞمٝمؿ شمًٚمؿ شمريد ُمـ يمؾ دمد ُم٤م اعمّمغم وذم اًمٌالد اشمًٕم٧م أن :مداخؾي

 ؟[ًمٚمزي٤مرة سمٞمقهتؿ إمم] شمٜمت٘مؾ أن ومتْمٓمر اعمّمغم

 اًمًٜم٦م؟ قمغم حي٤مومٔمقن ٕهنؿ دمد؟ ُم٤م ح٤مذا :افشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م آظمر ُمّمغم ذم يّمٚمقن :مداخؾي

 ًمٚمٌٚمد يتًع أن جي٥م اعمّمغم اًمًٜم٦م؟ قمغم حي٤مومٔمقن ٕهنؿ! أضمٌتٜمل ُم٤م :افشقخ

 ..اعمّمٚمٞم٤مت ذم شمٗمرىمٜم٤م أو اعم٤ًمضمد ذم شمٗمرىمٜم٤م اًمٗم٤مئدة ُم٤م وإٓ يمٚمف،

 .يتًع ٓ أنف اًمقاىمع ذم :مداخؾي

 اًمقاؾمٕم٦م؟ اهلل أرض ُمع هلؿ، اعمّمغم يتًع ٓ اًمذي اًمٌٚمد قمدد يمؿ :افشقخ

 .يٕمٜمل احلؾ ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م ي٘مقل يم٠منف :مداخؾي

 طمٙمؿ إمم أطمًـ هل سم٤مًمتل يٜمٌٝمقن واحلؾ اًمٕم٘مد سمٞمده يم٤من ُمـ أن اًمقاضم٥م :افشقخ

 ُمثؾ ُمثاًل  يم٤من ًمق صحٞمح اًمٌٚمدة، ذم اًمٌٚمدة أهؾ ًمٙمؾ شمتًع واؾمٕم٦م أرض وخيت٤مرون اًمنمع

 اًمٗمٙمر إقمامل سمٕمد يٛمٙمـ؟ ٓ: ي٘م٤مل ُمتك هذا ًمٙمـ هذا، ومٛمٛمٙمـ..ًمٜمدن ُمثؾ أو اًم٘م٤مهرة ُمٍم

 .قمذًرا ًمٞمس هذا قمٚمٞمف، ٟمحـ ُم٤م قمغم ٟمتقيمؾ أُم٤م اجلٝمد، وإومراغ

 (11:11:18/ب11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 1 امليت به يهتفع ما كتاب

                                                           

 ش.78-71 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 فف افدظوء: ؽره ظؿؾ مـ ادقً بف يـتػع ممو

 ومٞمف شمقومرت إذا ًمف، اعمًٚمؿ دقم٤مء: أوٓ: سم٠مُمقر همػمه قمٛمؾ ُمـ اعمٞم٧م ويٜمتٗمع، -

ـَ ضَم٤مُؤوا ُِمـ سَمْٕمِدِهْؿ َيُ٘مقًُمقَن َرسمَّٜم٤َم ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ًم٘مقل اًم٘مٌقل، ذوط ِذي َواًمَّ

ٌَُ٘مقٟمَ  ـَ ؾَم ِذي ٟمِٜم٤َم اًمَّ ـَ آَُمٜمُقا َرسمَّٜم٤َم اهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم َوإِلظْمَقا ٚمَِّذي ٤م سم٤ِمإِلياَمِن َوَٓ دَمَْٕمْؾ ذِم ىُمُٚمقسمِٜم٤َم هِمالًّ ًمِّ

طِمٞمؿ  [.11 احلنم ؾمقرة. ]﴾إِٟمََّؽ َرُؤوٌف رَّ

 زي٤مرة ذم سمٕمْمٝم٤م وي٠ميت سمٕمْمٝم٤م، ؾمٌؼ وىمد ضمدًا، يمثػمة ومٝمل إطم٤مدي٨م وأُم٤م

 .سمذًمؽ وأُمره هلؿ،ط   اًمٜمٌل ودقم٤مء اًم٘مٌقر،

 رأؾمف قمٜمد ُمًتج٤مسم٦م، اًمٖمٞم٥م سمٔمٝمر ٕظمٞمف اعمًٚمؿ اعمرء دقمقة: »ط ىمقًمف وُمٜمٝم٤م

 ش.سمٛمثؾ وًمؽ آُملم: سمف اعمقيمؾ اعمٚمؽ ىم٤مل سمخػم، ظمٞمفٕ دقم٤م يمٚمام ُمقيمؾ، ُمٚمؽ

 ًمف، واؾمتٖمٗم٤مر ًمٚمٛمٞم٧م دقم٤مء هم٤مًمٌٝم٤م ٕن ًمذًمؽ، ؿم٤مهد ضمٚمٝم٤م اجلٜم٤مزة صالة إن سمؾ،

 .سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 صقم ادقً ويل وءـؿض: ؽره ؾـظؿ مـ ادقً بف يـتػع ممو

 ظـف افـذر

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف قمٜمف، اًمٜمذر صقم اعمٞم٧م وزم ىمْم٤مء[: اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م] 

 وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ: »ىم٤ملط   اهلل رؾمقل أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ :إول

 ش.وًمٞمف قمٜمف ص٤مم صٞم٤مم،

ة أن: »قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ :افثوين  اهلل إن ومٜمذرت اًمٌحر ريم٧ٌم اُمرأ

، شمّمقم أن أنج٤مه٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك  ُم٤مشم٧م، طمتك شمّمؿ ومٚمؿ وضمؾ، قمز اهلل وم٠منج٤مه٤م ؿمٝمرا

: وم٘م٤مل ًمف، ذًمؽ ومذيمرت ،ط اًمٜمٌل إمم[ اسمٜمتٝم٤م أو أظمتٝم٤م إُم٤م] هل٤م ىمراسم٦م ومج٤مءت

 أن أطمؼ اهلل ومديـ: ىم٤مل. ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م شم٘مْمٞمٜمف؟ يمٜم٧م ديـ قمٚمٞمٝم٤م يم٤من ًمق أرأجتؽ]
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 [ش.أُمؽ قمـ] اىمض[ ف] ،[ي٘م٣م

 .أجْم٤م قمٜمف :افثوفٌ

 ُم٤مشم٧م أُمل إن: وم٘م٤ملط   اهلل رؾمقل اؾمتٗمتك قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمدة سمـ ؾمٕمد أن»

 ش.قمٜمٝم٤م اىمْمف: وم٘م٤مل ٟمذر؟ وقمٚمٞمٝم٤م

 اعمٞم٧م قمـ اًمقزم صٞم٤مم ُمنموقمٞم٦م ذم اًمدًٓم٦م سحي٦م إطم٤مدي٨م وهذه: ىمٚم٧م 

 أنف وهق ذًمؽ قمغم زائد ؿمئ قمغم سم٢مـمالىمف يدل إول احلدي٨م أن إٓ اًمٜمذر، صقم

 ،1/ 7» طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق اًمِم٤مومٕمٞم٦م، سمف ىم٤مل وىمد. أجْم٤م اًمٗمرض صقم قمٜمف يّمقم

 .وهمػمهؿش 8

ش اعم٤ًمئؾ» ذم داود أبق وم٘م٤مل أمحد، اإلُم٤مم ٟمص هق سمؾ احلٜم٤مسمٚم٦م، إول إمم وذه٥م

 ش:96»

 ش.اًمٜمذر ذم إٓ اعمٞم٧م قمـ يّم٤مم ٓ: ىم٤مل طمٜمٌؾ سمـ أمحد ؾمٛمٕم٧م»

 أُمٝم٤م أن: قمٛمرة روت ُم٤م سمدًمٞمؾ اًمٜمذر، صقم قمغم إول احلدي٨م أت٤ٌمقمف ومحؾ

 قمٜمٝم٤م شمّمدىمل سمؾ ٓ: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م؟ أىمْمٞمف: ًمٕم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م رُمْم٤من ُمـ وقمٚمٞمٝم٤م ُم٤مشم٧م

 واسمـش 111/ 1» اًمٓمح٤موي أظمرضمف. ُمًٙملم يمؾ قمغم ص٤مع ٟمّمػ يقم يمؾ ُمٙم٤من

 صمؿ اًمٌٞمٝم٘مل ووٕمٗمفش صحٞمح: »اًمؽميمامين اسمـ ىم٤مل سم٢مؾمٜم٤مد ًمف واًمٚمٗمظش 1/ 7» طمزم

 ومال همػمه، قمٜمٞم٤م وإن ًمف، وضمف ومال اًمقضمف، هذا ُمـ شمْمٕمٞمٗمف أرادا يم٤مٟم٤م وم٢من اًمٕمً٘مالين،

 ذم اًمرضمؾ ُمرض إذا: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد روى ُم٤م وسمدًمٞمؾ ييه،

 ىم٣م ٟمذر قمٚمٞمف يم٤من وإن ىمْم٤مء قمٚمٞمف يٙمـ ومل قمٜمف أـمٕمؿ يّمؿ، ومل ُم٤مت صمؿ رُمْم٤من،

 آظمر ـمريؼ وًمف اًمِمٞمخلم، ذط قمغم صحٞمح سمًٜمد داود أبق أظمرضمفش. وًمٞمف قمٜمف

/ 1» اًمٓمح٤موي قمٜمد صم٤مًم٨م ـمريؼ وًمف. إؾمٜم٤مده وصححش 7/ 7» طمزم اسمـ قمٜمد سمٜمحقه

 .اعمٕمٜمك ومٗمًد اًمٓم٤مسمع أو اًمٜم٤مؾمخ ُمـ ؿمئ ُمتٜم٦م ُمـ ؾم٘مط أنف اًمٔم٤مهر ًمٙمـ ،ش111

 قم٤ٌمس اسمـ إُم٦م وطمؼم: اعم١مُمٜملم أم إًمٞمف ذه٧ٌم اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ وهذا: ىمٚم٧م

 إًمٜمٗمس، إًمٞمف شمٓمٛمئـ اًمذي هق طمٜمٌؾ سمـ أمحد اًمًٜم٦م إُم٤مم وشم٤مسمٕمٝمام قمٜمٝمام اهلل ريض
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 جلٛمٞمع إقمامل وومٞمف وأوؾمٓمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إىمقال أقمدل وهق اًمّمدر، ًمف ويٜمنمح

 إول احلدي٨م ظم٤مص٦م هل٤م اًمّمحٞمح اًمٗمٝمؿ ُمع ُمٜمٝم٤م، واطمد ٕي َردّ  دون آطم٤مدي٨م

 راويتف، وهل رُمْم٤من، ًمّمقم اًمِم٤مُمؾ آـمالق ذًمؽ اعم١مُمٜملم أم ُمٜمف شمٗمٝمؿ ومٚمؿ ُمٜمٝم٤م،

 هق ومٝمؿ ُم٤م يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ روى، ُم٤م سمٛمٕمٜمك أدرى احلدي٨م رأوي أن اعم٘مرر وُمـ

 اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ ذًمؽ سملم وىمد هٜم٤م، اًمِم٠من هق يمام وأصقهل٤م، اًمنميٕم٦م ًم٘مقاقمد اعمقاومؼ

 احلدي٨م ذيمر أن سمٕمدش 111/ 1ش »اعمقىمٕملم إقمالم» ذم وم٘م٤مل شمٕم٤ممم، اهلل رمحف

 اًمٜمذر قمٜمف يّم٤مم: وىم٤مًم٧م وإـمالىمف، قمٛمقُمف قمغم هذا محٚم٧م ومٓم٤مئٗم٦م:  »وصححف

 .اًمٗمرضو

: وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م وومّمٚم٧م ومرض، وٓ ٟمذر قمٜمف يّم٤مم ٓ: وىم٤مًم٧م ذًمؽ ـم٤مئٗم٦م وأب٧م

 وهق وأصح٤مسمف، قم٤ٌمس اسمـ ىمقل وهذا. إصكم اًمٗمرض دون اًمٜمذر قمٜمف يّم٤مم

 وٓ أطمد، قمـ أطمد يّمكم ٓ ومٙمام اًمّمالة، جمرى ضم٤مر اًمّمٞم٤مم ومرض ٓن اًمّمحٞمح،

 اًمديـ، سمٛمٜمزًم٦م اًمذُم٦م ذم اًمتزام ومٝمق اًمٜمذر وأُم٤م اًمّمٞم٤مم، ومٙمذًمؽ أطمد قمـ أطمد يًٚمؿ

 .اًمٗم٘مف حمض وهذا ديٜمف، ي٘ميض يمام ًمف اًمقزم ىمْم٤مء ومٞم٘مٌؾ

 يٓمٕمؿ يمام سم٤مًمت٠مظمػم ُمٕمذورا يم٤من إذا إٓ قمٜمف يزيمل وٓ قمٜمف، حي٩م ٓ أنف هذا وـمرد

 همػمه أداء يٜمٗمٕمف ومال أصال قمذر همػم ُمـ اعمٗمٓمر وم٠مُم٤م ًمٕمذر، رُمْم٤من ذم أومٓمر قمٛمـ اًمقزم

 ومال اًمقزم، دون واُمتح٤مٟم٤م أبتالء هب٤م اح٠مُمقر هق ويم٤من ومٞمٝم٤م، ومرط اًمتل اهلل ًمٗمرائض

 ُمـ همػمه٤م وٓ قمٜمف اًمّمالة أداء وٓ قمٜمف، إؾمالُمف وٓ أطمد، قمـ أطمد شمقسم٦م شمٜمٗمع

 ش.ُم٤مت طمتك ومٞمٝم٤م ومرط اًمتل شمٕم٤ممم اهلل ومرائض

 هتذي٥م» ذم وَت٘مٞم٘م٤م شمقوٞمح٤م اًمٌح٨م هذا اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ زاد وىمد: ىمٚم٧م

 .ُمٝمؿ وم٢مٟمف ومٚمػماضمعش 181 - 179/ 1ش »اًمًٜمـ

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 أي مـ ظـف افديـ ؿضوء: ؽره ظؿؾ مـ ادقً بف يـتػع ممو

 صخص

 وومٞمف همػمه، أو يم٤من وًمٞم٤م ؿمخص أي ُمـ قمٜمف اًمديـ ىمْم٤مء[:: اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م] 

 . ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم ذيمر ؾمٌؼ يمثػمة أطم٤مدي٨م

 [.116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مـ افصوفح افقفد يػعؾف مو: ؽره ظؿؾ مـ ادقً بف يـتػع ممو

 افصوحلي إظامل

ًمديف وم٢من اًمّم٤محل٦م، إقمامل ُمـ اًمّم٤مًمح اًمقًمد يٗمٕمٚمف ُم٤م[: اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م]  ًمقا

 قمز واهلل ويمًٌٝمام، ؾمٕمٞمٝمام ُمـ اًمقًمد ٓن ؿمئ، أضمره ُمـ يٜم٘مص أن دون أضمره، ُمثؾ

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: ي٘مقًمف وضمؾ ًَ ْٟم َّٓ  ًمِْْلِ  اهلل رؾمقل وىم٤مل ،[19: اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 ش.يمًٌف ُمـ وًمده وإن يمًٌف، ُمـ اًمرضمؾ أيمؾ ُم٤م أـمٞم٥م إن: »ط

ًمد اٟمتٗم٤مع ذم وردت ظم٤مص٦م أطم٤مدي٨م واحلدي٨م، آي٦م قمٚمٞمف دًم٧م ُم٤م وي١ميد  اًمقا

 :هذه وهل وٟمحقه، واًمٕمتؼ واًمّمٞم٤مم يم٤مًمّمدىم٦م اًمّم٤مًمح وًمده سمٕمٛمؾ

 ٟمٗمًٝم٤م (1)اومُتٚمت٧م أُمل إن: ىم٤مل رضمال أن. »قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ :إول

 وزم] قمٜمٝم٤م شمّمدىم٧م إن أضمر هل٤م ومٝمؾ شمّمدىم٧م، شمٙمٚمٛم٧م ًمق وأفمٜمٝم٤م ،[شمقص ومل]

 [ش.قمٜمٝم٤م ومتّمدق] ٟمٕمؿ،: ىم٤مل ؟[أضمر

 - ؾم٤مقمدة سمٜمل أظم٤م - قم٤ٌمدة سمـ ؾمٕمد أن. »قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ :افثوين

 قمٜمٝم٤م، هم٤مئ٥م وأن٤م شمقومٞم٧م، أُمل إن اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل قمٜمٝم٤م، هم٤مئ٥م وهق أُمف شمقومٞم٧م

 طم٤مئط أن أؿمٝمدك وم٢مين: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل قمٜمٝم٤م؟ سمِمئ شمّمدىم٧م إن يٜمٗمٕمٝم٤م ومٝمؾ

                                                           

 [.ُمٜمف. ]ومج٠مة ُم٤مشم٧م أي وم٤مقمٚمف، يًؿ مل ُم٤م قمغم ؾمٚم٧ٌم، أي اًمالم، ويمن اعمثٜم٤مة سمْمؿ (1)
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 ش.قمٚمٞمٝم٤م صدىم٦م (1)اعمخراف

 ُم٤مت أيب إن: ط ًمٚمٜمٌل ىم٤مل رضمال أن: »قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ :افثوفٌ

 ش.ٟمٕمؿ: ىم٤مل قمٜمف؟ أتّمدق أن قمٜمف يٙمٗمر ومٝمؾ يقص ومل ُم٤مٓ وشمرك

 يٕمتؼ أن أوص اًمًٝمٛمل وائؾ سمـ اًمٕم٤مص أن: »قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ :افرابع

 اخلٛمًلم قمٜمف يٕمتؼ أن قمٛمرو اسمٜمف وأراد رىم٦ٌم، مخًلم هِم٤مم اسمٜمف وم٠مقمتؼ رىم٦ٌم، ُم٤مئ٦م قمٜمف

 إن اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤ملط   اًمٜمٌل وم٠متك ،ط اهلل رؾمقل أؾم٠مل طمتك: ىم٤مل اًم٤ٌمىمٞم٦م،

 قمٚمٞمف وسم٘مٞم٧م مخًلم، قمٜمف أقمتؼ هِم٤مُم٤م وإن رىم٦ٌم، ُم٤مئ٦م قمٜمف يٕمتؼ أن أوص أيب

 شمّمدىمتؿ أو وم٠مقمت٘متؿ ُمًٚمام يم٤من ًمق إٟمف: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل قمٜمف؟ أوم٠مقمتؼ مخًقن،

 ومّمٛم٧م سم٤مًمتقطمٞمد أىمر يم٤من ومٚمقش: رواي٦م وذم» ذًمؽ، سمٚمٖمف قمٜمف طمججتؿ أو قمٜمف،

 ش. ذًمؽ ٟمٗمٕمف قمٜمف وشمّمدىم٧م

 أن قمغم شمدل اًم٤ٌمب وأطم٤مدي٨مش: »79/ 1ش »آوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

ًمديـ شمٚمحؼ اًمقًمد ُمـ اًمّمدىم٦م  صمقاهب٤م، إًمٞمٝمام ويّمؾ ُمٜمٝمام، وصٞم٦م سمدون ُمقهتام سمٕمد اًمقا

 ش.ؾمٕمك ُم٤م إٓ ًمالٟم٤ًمن ًمٞمس وأن» شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم إطم٤مدي٨م هبذه ومٞمخّمص

 وًمد أن صم٧ٌم وىمد اًمقًمد، ُمـ اًمّمدىم٦م حلقق إٓ اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م ذم ًمٞمس وًمٙمـ

 ُمـ وم٤مًمٔم٤مهر اًمقًمد همػم ُمـ وأُم٤م اًمتخّمٞمص، دقمقى إمم طم٤مضم٦م ومال ؾمٕمٞمف ُمـ آٟم٤ًمن

ٟمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٤مت سمف يّمؾ ٓ أنف اًم٘مرآ  دًمٞمؾ ي٠ميت طمتك قمٚمٞمٝم٤م، ومٞمقىمػ اعمٞم٧م، إمم صمقا

 ش.ختّمٞمّمٝم٤م ي٘متيض

 وأن قمٛمقُمٝم٤م قمغم أي٦م أن اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًم٘مقاقمد شم٘متْمٞمف اًمذي احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 اًمقًمد، همػم سمخالف ؾمٕمٞمف ُمـ ٕنف اًمقاًمد إمم اًمقًمد ُمـ يّمؾ وهمػمه٤م اًمّمدىم٦م صمقاب

 صمقاهب٤م، ويّمٚمف اعمٞم٧م قمـ شم٘مع اًمّمدىم٦م أن قمغم اإلمج٤مع وهمػمه اًمٜمقوي ٟم٘مؾ ىمد ًمٙمـ

ًمد، ي٘مٞمدوه ومل وم٠مـمٚم٘مقهش اعمٞم٧م» ىم٤مًمقا  هٙمذا  خمّمّم٤م يم٤من اإلمج٤مع هذا صح وم٢من سم٤مًمقا

 ذم داظمال قمداه٤م ُم٤م وئمؾ سم٤مًمّمدىم٦م، يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمِمقيم٤مين إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل ًمٚمٕمٛمقُم٤مت

                                                           

 .[ُمٜمف.]اًمثٛمرة ُمـ جيل أي ُمٜمف خيرف ح٤م سمذًمؽ ؾمٛمل اعمثٛمر، أي (1)
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 ُمـ يمٌػم ؿمؽ ذم وًمٙمٜمٜمل اًمٕم٤ٌمدات، ُمـ وٟمحقمه٤م اًم٘مرآن وىمراءة يم٤مًمّمٞم٤مم اًمٕمٛمقم

 ٓ إصقزم سم٤معمٕمٜمك اإلمج٤مع أن: إول: ُٓمريـ وذًمؽ اعمذيمقر، اإلمج٤مع صح٦م

 اًمٕمٚمامء ذًمؽ طم٘مؼ يمام سم٤مًميورة، اًمديـ ُمـ قُمٚمٛم٧م اًمتل اعم٤ًمئؾ همػم ذم َت٘م٘مف يٛمٙمـ

 وآؾمت٤مذش اًمٗمحقل إرؿم٤مد» ذم واًمِمقيم٤مينش إطمٙم٤مم أصقل» ذم طمزم يم٤مسمـ اًمٗمحقل،

 آُم٤مم ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد وهمػمهؿ،ش اًمٗم٘مف أصقل» يمت٤مسمف ذم ظمالف اًمقه٤مب قمٌد

 سمـ اهلل قمٌد أبٜمف قمٜمف ورواه٤م - اإلمج٤مع ادقمك ُمـ قمغم اًمرد ذم اعمِمٝمقرة يمٚمٛمتف ذم أمحد

 ش.اعم٤ًمئؾ» ذم أمحد

 اخلالف ومقضمدت ومٞمٝم٤م، اإلمج٤مع ٟم٘مٚمقا  اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػما  ؾمػمت أنٜمل :افثوين

 ؿمئ٧م وًمق ومٞمٝم٤م، اإلمج٤مع دقمقى ظمالف قمغم اجلٛمٝمقر ُمذه٥م رأج٧م سمؾ! ُمٕمرووم٤م ومٞمٝم٤م

 آن ومحًٌٜم٤م. سمّمدده ٟمحـ قمام سمف وظمرضمٜم٤م اًمٙمالم ًمٓم٤مل ذًمؽ قمغم إُمثٚم٦م اورد أن

 ذم شمٙمره ٓ اجلٜم٤مزة صالة أن قمغم اإلمج٤مع اًمٜمقوي ٟم٘مؾ وهق واطمد، سمٛمث٤مل ٟمذيمر أن

 قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ وأيمثر ُمٕمروف، ىمديؿ ومٞمٝم٤م اخلالف أن ُمع! اعمٙمروه٦م آوىم٤مت

 آظمر ُمث٤مل ًمؽ وي٠ميت ،ش87» اعم٠ًمخ٦م ذم َت٘مٞم٘مف ؾمٌؼ يمام اعمزقمقم، اإلمج٤مع ظمالف

ًمد همػم ىمٞم٤مس إمم سمٕمْمٝمؿ وذه٥م. شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ىمري٥م ًمد، قمغم اًمقا  وهق اًمقا

ٟمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٤مت خم٤مًمػ أنف: إول: وضمقه ُمـ سم٤مـمؾ ىمٞم٤مس ـْ ﴿ شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًم٘مرآ  َوَُم

ك ك وَم٢ِمٟمَّاَم  شَمَزيمَّ فِ  َيَتَزيمَّ ًِ  اًمٗمالح قمٚم٘م٧م اًمتل آي٤مت ُمـ وهمػمه٤م[ 18: وم٤مـمر] ﴾ًمِٜمَْٗم

 وىمٞم٤مُمف ًمقًمده سمؽمسمٞمتف ٟمٗمًف يزيمل اًمقاًمد أن ؿمؽ وٓ اًمّم٤محل٦م، سم٤مٓقمامل اجلٜم٦م ودظمقل

 .همػمه سمخالف أضمره ًمف ومٙم٤من قمٚمٞمف

ًمد يم٥ًم ُمـ اًمقًمد ضمٕمؾ اًمنمع أن شمذيمرت إذا اًمٗم٤مرق ُمع ىمٞم٤مس أنف :افثوين  اًمقا

 َٟمْٗمسٍ  يُمؾه ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل ًمٖمػمه، يم٤ًٌم هق ومٚمٞمس قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ؾمٌؼ يمام

٧ٌَْم  سماَِم  ًَ ٧ٌَْم  َُم٤م هَل٤َم﴿ وي٘مقل[ 18: اعمدصمر] ﴾َرِهٞمٜم٦َمٌ  يَم ًَ ٧ٌَْم  َُم٤م َوقَمَٚمٞمَْٝم٤م يَم ًَ : اًمٌ٘مرة] ﴾ايْمَت

186.] 

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿ وضمؾ قمز ىمقًمف شمٗمًػم ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل وىمد ًَ ْٟم َّٓ  ًمِْْلِ  َُم٤م إِ

 آضمر ُمـ حيّمؾ ٓ يمذًمؽ همػمه، وزر قمٚمٞمف حُيٛمؾ ٓ يمام أي[: »19: اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك
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 .ًمٜمٗمًف هق يم٥ًم ُم٤م إٓ

 ٓ اًم٘مراءة أن اشمٌٕمف وُمـ اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اؾمتٜمٌط اًمٙمريٛم٦م آي٦م هذه وُمـ

 إًمٞمف يٜمدب مل وهلذا يمًٌٝمؿ، وٓ قمٛمٚمٝمؿ ُمـ ًمٞمس ٕنف اعمقشمك إمم صمقاهب٤م إهداء يّمؾ

 يٜم٘مؾ ومل ايامء وٓ سمٜمص إًمٞمف أرؿمدهؿ وٓ قمٚمٞمف، طمثٝمؿ وٓ أُمتف،ط   اهلل رؾمقل

 وسم٤مب إًمٞمف، ًمًٌ٘مقٟم٤م ظمػما  يم٤من وًمق قمٜمٝمؿ، اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد قمـ ذًمؽ

 وىم٤ملش وأراء آىمٞم٦ًم سم٠منقاع ومٞمف يتٍمف وٓ اًمٜمّمقص قمغم ومٞمف ي٘متٍم اًم٘مرسم٤مت

 اهلل ـم٤مقم٦م ومٕمؾ وُمـش: »1691 قم٤مم - 1/ 11ش »اًمٗمت٤موى» ذم اًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز

٤منِ  ًَمْٞمَس » إذ إًمٞمف، صمقاهب٤م يٜمت٘مؾ مل ُمٞم٧م، أو طمل إمم صمقاهب٤م أهدى صمؿ شمٕم٤ممم، ًَ ْٟم َّٓ  ًمِْْلِ  َُم٤م إِ

 اًمنمع اؾمتثٜم٤مه ومٞمام إٓ قمٜمف، ي٘مع مل اعمٞم٧م قمـ ي٘مع أن ٟم٤موي٤م اًمٓم٤مقم٦م ذم ذع وم٢من ،شؾَمَٕمك

 ش.واحل٩م واًمّمقم يم٤مًمّمدىم٦م

 ومج٤مقم٦م اًمٕمٚمامء أيمثر ىمقل هق شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل قمـ يمثػم اسمـ ذيمره وُم٤م

 .(1)ش169/ 11ش »آطمٞم٤مء ذح» ذم اًمزسمٞمدي ٟم٘مٚمف يمام احلٜمٗمٞم٦م ُمـ،

 إهداء اؾمتح٤ٌمب ُم٘متْم٤مه ُمـ ًمٙم٤من صحٞمح٤م، يم٤من ًمق اًم٘مٞم٤مس هذا أن :افثوفٌ

 سمال ُمٜم٤م اًمثقاب قمغم أطمرص ٕهنؿ اًمًٚمػ، ًمٗمٕمٚمف يمذًمؽ يم٤من وًمق اعمقشمك إمم اًمثقاب

 اعمذيمقر اًم٘مٞم٤مس أن قمغم هذا ومدل يمثػم، اسمـ يمالم ذم ؾمٌؼ يمام ذًمؽ يٗمٕمٚمقا  ومل ري٥م،

 .اعمراد وهق صحٞمح، همػم

 صش »اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وىمد

 طمجقا  أو شمٓمققم٤م ص٤مُمقا  أو شمٓمققم٤م صٚمقا  إذا اًمًٚمػ قم٤مدة ُمـ يٙمـ وملش: »11

 اًمٕمدول يٜمٌٖمل ومال اعمًٚمٛملم، أُمقات إمم ذًمؽ صمقاب ُّيدون اًم٘مرآن ىمروؤا أو شمٓمققم٤م،

 ش.وأيمٛمؾ أومْمؾ وم٢مٟمف اًمًٚمػ ـمريؼ قمـ

                                                           

 صمقاب وصقل قمغمش 169/ 1ش »اعمٖمٜمل» ذم ىمداُم٦م اسمـ ذيمره اًمذي اإلمج٤مع سمٓمالن شمٕمٚمؿ ؾمٌؼ ومم٤م: ىمٚم٧م (1)

 ُمث٤مل وهذا. شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل آُم٤مم اعمخ٤مًمٗملم ُم٘مدُم٦م وذم سم٤مـمال، يٙمقن ٓ ويمٞمػ اعمقشمك، إمم اًم٘مراءة

 [.ُمٜمف. ]ىمري٤ٌم هذا قمغم اًمتٜمٌٞمف ؾمٌؼ وىمد صحٞمح، همػم وهق اإلمج٤مع ومٞمف ادقمل ُم٤م أُمثٚم٦م ُمـ آظمر
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 قمـ آٟمٗم٤م ذيمره ُم٤م ومٞمف ظم٤مًمػ اعم٠ًمخ٦م، ذم آظمر ىمقل شمٕم٤ممم اهلل رمحف وًمٚمِمٞمخ

 !.همػمه ُمـ اًمٕم٤ٌمدات سمجٛمٞمع يٜمتٗمع اعمٞم٧م أن إمم ومذه٥م اًمًٚمػ،

 ٓ سمامش اًمروح» يمت٤مسمف ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ًمف واٟمتٍم اًم٘مقل هذا وشمٌٜمك

 ُمٜمف قمٝمدٟم٤مه ُم٤م ظمالف قمغم وذًمؽ ىمري٤ٌم، سمٓمألنف سمٞم٤من ؾمٌؼ اًمذي اًم٘مٞم٤مس ُمـ يٜمٝمض

 ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمٞمام ٓ اعمحْم٦م اًمتٕمٌدي٦م إُمقر ذم اًم٘مٞم٤مس ذم اًمتقؾمع شمرك ُمـ اهلل رمحف

 يمالُمف ظمالص٦م أورد وىمد قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٚمٞمف ضمرى ُم٤م ظمالف قمغم

 قمٚمٞمف رد صمؿش 171 - 111/ 8ش »اعمٜم٤مر شمٗمًػم» ذم رو٤م رؿمٞمد حمٛمد اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م

 .اعم٠ًمخ٦م ذم يتقؾمع أن ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف ىمقي٤م، ـمٞم٤ٌم ردا

 اًمًٜم٦م، حم٤مرسم٦م ذم ذريٕم٦م واختذوه اعمٌتدقم٦م، ُمـ يمثػم اًم٘مقل هذا اؾمتٖمؾ وىمد

 أو اعمٌتدقم٦م أوَلؽ وضمٝمؾ وأت٤ٌمقمٝم٤م، اًمًٜم٦م أنّم٤مر قمغم وشمٚمٛمٞمذه سم٤مًمِمٞمخ واطمتجقا 

! اوَلؽ يٗمٕمؾ يمام سمٕمٞمٜم٦م رضمال شمٕم٤ممم اهلل ديـ ذم ي٘مٚمدون ٓ اًمًٜم٦م، أنّم٤مر أن دم٤مهٚمقا 

 طمًٜم٤م اقمت٘م٤مدهؿ يم٤من ُمٝمام اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد ىمقل هلؿ شمٌلم اًمذى احلؼ قمغم ي١مصمرون وٓ

 وًمٞمس اًمدًمٞمؾ، وإمم اًم٘م٤مئؾ، إمم ٓ اًم٘مقل إمم يٜمٔمرون إٟمام وأهنؿ وصالطمف، قمٚمٛمف ذم

 ورد رد إٓ أطمد ُمـ ُمٜم٤م ُم٤م» اهلجرة دار اُم٤مم ىمقل أقمٞمٜمٝمؿ ٟمّم٥م ضم٤مقمٚملم اًمت٘مٚمٞمد، إمم

 هذا ص٤مطم٥م إٓ ويرد ىمقًمف ُمـ ي١مظمذ أطمد يمؾ: »وىم٤ملش! اًم٘مؼم هذا ص٤مطم٥م إٓ قمٚمٞمف

 ش.اًم٘مؼم

 هذه ذم يتٌٜم٤مه رأى أو قم٘مٞمدة ًمٙمؾ أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد سمف اعمًٚمَّؿ ُمـ يم٤من وإذا

 آصمر أن أجْم٤م، سمف اعمًٚمؿ ُمـ وم٢من ومنم، ذا  وإن ومخػم، ظمػما  إن ؾمٚمقيمف ذم أثرا  احلٞم٤مة

 ومٚمًٜم٤م هذا وقمغم ذيمرٟم٤م، يمام ذا  أو ظمػما  سم٤مٓظمر، ُمرشمٌط أطمدمه٤م وأن اعم١مصمر، قمغم يدل

 يتٙمؾ ص٤مطمٌف أن ُمثال ذًمؽ ُمـ يتٌٜم٤مه، أو حيٛمٚمف ُمـ ذم ؾمٞمئ٤م أثرا  اًم٘مقل هلذا أن ٟمِمؽ

 احلًٜم٤مت ُّيدون اًمٜم٤مس أن ًمٕمٚمٛمف همػمه، قمغم اًمٕم٤مًمٞم٤مت واًمدرضم٤مت اًمثقاب َتّمٞمؾ ذم

 وهق وآُمقات، ُمٜمٝمؿ آطمٞم٤مء اعمًٚمٛملم مجٞمع إمم اًمقاطمد اًمٞمقم ذم اعمرات ُمئ٤مت

 ُمثال شمرى أخ٧ًم! ويمًٌف ؾمٕمٞمف قمـ همػمه سمٕمٛمؾ طمٞمٜمئذ يًتٖمٜمل ٓ ومٚمامذا ُمٜمٝمؿ، واطمد

 سم٠منٗمًٝمؿ يًٕمقن ٓ شمالُمذهتؿ، سمٕمض يم٥ًم قمغم يٕمٞمِمقن اًمذيـ اعمِم٤ميخ سمٕمض أن
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111 

 أهنؿ إٓ ذًمؽ ذم اًم٥ًٌم وُم٤م! يٛمٞمٜمٝمؿ ويمد ضمٌٞمٜمٝمؿ سمٕمرق يقُمٝمؿ ىمقت قمغم ًمٞمحّمٚمقا 

 ذم ُمِم٤مهد أُمر هذا اًمٕمٛمؾ، وشمريمقا  قمٚمٞمف وم٤مقمتٛمدوا! همػمهؿ سمٙم٥ًم ذًمؽ قمـ اؾمتٖمٜمقا 

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمِم٠من هق يمام اعمٕمٜمقي٤مت ذم ُمٕم٘مقل اح٤مدي٤مت،

 ىمقل ومٝمٜم٤مك ُمٜمٝم٤م، أظمٓمر هق ُم٤م إمم يتٕمده٤م ومل قمٜمده٤م، وىمػ ذًمؽ أن وًمٞم٧م

 ومٝمذا ًمٚمقاضم٤ٌمت اًمت٤مريملم آهمٜمٞم٤مء يم٠ميمثر ُمٕمذور همػم يم٤من وًمق اًمٖمػم قمـ احل٩م سمجقاز

: سم٤مـمٜمف ذم وي٘مقل سمف يتٕمٚمؾ ٕنف قمٜمف، واًمت٘م٤مقمس احل٩م ذم اًمت٤ًمهؾ قمغم حيٛمٚمٝمؿ اًم٘مقل

 إؾم٘م٤مط سمقضمقب اًم٘مقل وهق ذًمؽ، ُمـ أض هق ُم٤م صمٛم٦م إن سمؾ! ُمقيت سمٕمد قمٜمل حيجقن

 اعمًٚمٛملم سمٕمض شمرك قمغم اًمٙمٌػمة اًمٕمقاُمؾ ُمـ وم٢مٟمف! هل٤م اًمت٤مرك اعمٞم٧م قمـ اًمّمالة،

 إىمقال ُمـ ذًمؽ همػم إمم! ووم٤مشمف سمٕمد قمٜمف يً٘مٓمقهن٤م اًمٜم٤مس سم٠من يتٕمٚمؾ ٕنف ًمٚمّمالة،

 اإلصالح يريد اًمذي اًمٕم٤ممل قمغم اًمقاضم٥م ومٛمـ اعمجتٛمع، قمكم أثره٤م ؾمقء خيٗمك ٓ اًمتل

 .احلًٜم٦م وُم٘م٤مصده٤م اًمنميٕم٦م ٟمّمقص عمخ٤مًمٗمتٝم٤م إىمقال هذه يٜمٌذ أن

 قمٜمٝم٤م خيرضمقن ٓ اًمٜمّمقص قمٜمد اًمقاىمٗملم ىمقل سم٠مثر إىمقال هذه أثر وىم٤مسمؾ

 ٓ إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إىمقال سمٛمثؾ ي٠مظمذ مل ُمـ وم٢من. يم٤مًمِمٛمس اًمٗمرق دمد ىمٞم٤مس أو سمت٠مويؾ

 وٓ قمٛمٚمف، إٓ يٜمجٞمف ٓ أنف يرى ٕنف واًمثقاب، اًمٕمٛمؾ ذم همػمه قمغم يتٙمؾ أن يٕم٘مؾ

 أن إمم أُمٙمٜمف ُم٤م يًٕمك أن ومٞمف اعمٗمروض سمؾ سمٜمٗمًف، هق إًمٞمف ؾمٕمك ُم٤م إٓ ًمف صمقاب

 احلًٜم٤مت شمٚمؽ سمدل ىمؼمه، ذم وطمٞمد وهق أضمره، ي٠متٞمف طمًٜم٤م أثرا  سمٕمده ُمـ خيٚمػ

 إي٤مهؿ، اهلل وٟمٍم وشم٠مظمرٟم٤م، اًمًٚمػ شم٘مدم ذم اًمٙمثػمة إؾم٤ٌمب ُمـ وهذا اعمقهقُم٦م،

 .ٟمٍمهؿ يمام ويٜمٍمٟم٤م هداهؿ، يمام ُّيديٜم٤م أن شمٕم٤ممم اهلل ٟم٠ًمل إي٤مٟم٤م، وظمذٕنف

 [.116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 آثور مـ بعده مـ خؾػف مو: ؽره أظامل مـ ادقً بف يـتػع ممو

 جوريي وصدؿوت صوحلي

 ًم٘مقًمف ضم٤مري٦م، وصدىم٤مت ص٤محل٦م آصم٤مر ُمـ سمٕمده ُمـ ظمٚمٗمف ُم٤م :[اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م]

ُُمقا  َُم٤م َوَٟمْٙمت٥ُُم ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك  :أطم٤مدي٨م وومٞمف ،[11: يس] ﴾َوآصَم٤مَرُهؿْ  ىَمدَّ
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 ُم٤مت إذا: »ىم٤ملط   اهلل رؾمقل أن قمٜمف اهلل رى هريرة أيب قمـ :إول

 قمٚمؿ أو ضم٤مري٦م، صدىم٦م ُمـ إٓ ،[أؿمٞم٤مء] صمالصم٦م ُمـ إٓ (1)قمٛمٚمف قمٜمف اٟم٘مٓمع آٟم٤ًمن

 ش.ًمف يدقمق (1)ص٤مًمح وًمد أو سمف، يٜمتٗمع

 سمٕمده ُمـ اًمرضمؾ خيٚمػ ُم٤م ظمػم: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ىمت٤مدة أيب قمـ :افثوين

 ش.سمٕمده ُمـ سمف يٕمٛمؾ وقمٚمؿ أضمره٤م، يٌٚمٖمف دمري وصدىم٦م ًمف، يدقمق ص٤مًمح وًمد: صمالث

 اعم١مُمـ يٚمحؼ مم٤م إن: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل أجْم٤م هريرة أيب قمـ :افثوفٌ

 ش.وٟمنمه قمٚمٛمف قمٚمام ُمقشمف، سمٕمد وطمًٜم٤مشمف قمٛمٚمف ُمـ

 أو سمٜم٤مه، اًمًٌٞمؾ ٓسمـ سمٞمت٤م أو سمٜم٤مه، ُمًجدا أو ورصمف، وُمّمحٗم٤م شمريمف، ص٤محل٤م ووًمدا

ه، هنرا   ش.ُمقشمف سمٕمد ُمـ يٚمح٘مف وطمٞم٤مشمف صحتف ذم ُم٤مًمف ُمـ أظمرضمٝم٤م صدىم٦م أو أضمرا

 ذمط   اهلل رؾمقل قمٜمد يمٜم٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضمرير قمـ :افرابع

ة طمٗم٤مة أىمقام ومج٤مءه اًمٜمٝم٤مر، صدر  اًمًٞمقف، ُمت٘مٚمدي اًمٕم٤ٌمء، أو اًمٜمامر جمت٤ميب قمرا

 سمؾ ُمي، ُمـ قم٤مُمتٝمؿ[ همػمه٤م ؿمئ وٓ أزر قمٚمٞمٝمؿ وًمٞمس]

  اهلل رؾمقل وضمفش واطمد وُمٕمٜم٤ممه٤م - ومتٖمػم: رواي٦م وذم» ومتٛمٕمر ُمي، ُمـ يمٚمٝمؿ

 صمؿ اًمٔمٝمر،] وصغم وم٠مذن سمالٓ وم٠مُمر ظمرج، صمؿ ومدظمؾ، اًمٗم٤مىم٦م، ُمـ هبؿ رأى ح٤مط 

 اهلل وم٢من سمٕمد أُم٤م: ]وم٘م٤مل[ قمٚمٞمف وأثٜمك اهلل ومحٛمد] ظمٓم٥م صمؿ ،[صٖمػما  ُمٜمؼما  صٕمد

٤َم َي٤م﴿[: يمت٤مسمف ذم أنزل ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأُّيه  ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

                                                           

سمف، ودمديد قمٛمٚمف وم٤مئدة أي (1)  ش:اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤مسمك ىم٤مل صمقا

 يًتدل، وىمد اًمذ٤مسم٦م ومٞمٝم٤م دمري ٓ آسمدان قمٛمؾ ُمـ ُمٕمٜم٤ممه٤م ذم دظمؾ وُم٤م واًمّمالة اًمّمقم أن قمغم دًمٞمؾ ومٞمف»

 اًمدقم٤مء، يٚمح٘مف وإٟمام قمٜمف، اعمحجقج دون ًمٚمح٤مج احل٘مٞم٘م٦م ذم احل٩م وم٢من ُمٞم٧م قمـ طم٩م ُمـ أن إمم يذه٥م ُمـ سمف

  .[ُمٜمف] ش.سمامل قمٜمف طم٩م يم٤من إن أقمٓمك اًمذي اح٤مل ذم إضمر ًمف ويٙمقن

ًمد يٚمحؼ ومال اًمقزر وأُم٤م همػمه، ُمـ حيّمؾ ٓ آضمر ٓن سم٤مًمّم٤مًمح ىمٞمد (1)  ذم ٟمٞمتف يم٤من إذا وًمده ؾمٞمئ٦م ُمـ سم٤مًمقا

 وًمده ُمـ ًمٚمقاًمد حيّمؾ آضمر ٓن ىمٞمد، ٕنف ٓ ٓسمٞمف، اًمدقم٤مء قمغم َتريْم٤م ًمف اًمدقم٤مء ذيمر وإٟمام اخلػم، َتّمٞمؾ

 صمقاب صمٛمرهت٤م أيمؾ ُمـ ًمف حيّمؾ ؿمجرة همرس يمٛمـ ٓ، أم ٕبٞمف أدقم٤م ؾمقاء ص٤محل٤م، قمٛمال قمٛمؾ يمٚمٝم٤م اًمّم٤مًمح،

 .آم ويمذًمؽ يدع، مل أم أيمٚمٝم٤م ُمـ ًمف أدقم٤م ؾمقاء

ر ُمِم٤مرق ذح ذم إزه٤مر ُم٤ٌمرق» ذم يمذا  [.ُمٜمف. ]اعمٚمؽ ٓسمـش إنقا
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ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  َزْوضَمَٝم٤م ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم ْٕ َ  إِنَّ  َوا  اّللَّ

٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  ٤َم َي٤م]﴿ش: احلنم» ذم اًمتل وأي٦م ،[1: اًمٜم٤ًمء] ﴾َرىمِٞم ـَ  َأُّيه ِذي [ آَُمٜمُقا  اًمَّ

َ  اشمَُّ٘مقا  َُم٧ْم  َُم٤م َٟمْٗمٌس  َوًْمَتٜمُْٔمرْ  اّللَّ َ  َواشمَُّ٘مقا  ًمَِٖمدٍ  ىَمدَّ َ  إِنَّ  اّللَّ : احلنم] ﴾شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  سماَِم  ظَمٌػِمٌ  اّللَّ

18[ ]﴿ َٓ ـَ  شَمُٙمقُٟمقا  َو ِذي قا  يَم٤مًمَّ ًُ َ  َٟم ٤مُهؿْ  اّللَّ ًَ ُٝمؿْ  وَم٠َمنْ ًَ ش 19» ﴾اًْمَٗم٤مؾِمُ٘مقنَ  ُهؿُ  ُأوََلَِؽ  َأنُْٗم

َتِقي َٓ ﴿ ًْ  ﴾ش11» اًْمَٗم٤مئُِزونَ  ُهؿُ  اجْلَٜم٦َّمِ  َأْصَح٤مُب  اجْلَٜم٦َّمِ  َوَأْصَح٤مُب  اًمٜم٤َّمرِ  َأْصَح٤مُب  َي

 ُمـ رضمؾ شمّمدق ،شاًمّمدىم٦م وسملم سمٞمٜمٙمؿ حي٤مل أن ىمٌؾ شمّمدىمقا [. »11 ،19: احلنم]

: ىم٤مل طمتك متره، ص٤مع ُمـ ،[ؿمٕمػمه ُمـ] سمره، ص٤مع ُمـ صمقسمف، ُمـ درمهف، ُمـ ديٜم٤مره،

 وضمٝمف ذم سم٤من طمتك وم٠مبٓم١موا] ،شمترة سمِمؼ وًمق اًمّمدىم٦م، ُمـ ؿمٞمئ٤م أطمديمؿ حي٘مرن وٓ»

ش[ ذه٥م ُمـ: رواي٦م وذم» ورق ُمـ] سمٍمة آٟمّم٤مر ُمـ رضمؾ ومج٤مء: ىم٤مل ،[اًمٖمْم٥م

[ ُمٜمؼمه قمغم وهقط   اهلل رؾمقل ومٜم٤موهل٤م] قمجزت ىمد سمؾ قمٜمٝم٤م، شمٕمجز يمٗمف يم٤مدت

 سمٙمر أبق ىم٤مم] ،[ط اهلل رؾمقل وم٘مٌْمٝم٤م] ،[اهلل ؾمٌٞمؾ ذم هذه اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل]

 اًمٜم٤مس شمت٤مسمع صمؿ ،[وم٠مقمٓمقا  وآٟمّم٤مر اعمٝم٤مضمرون ىم٤مم صمؿ وم٠مقمٓمك، قمٛمر ىم٤مم صمؿ وم٠مقمٓمك،

 رأج٧م طمتك[ ذي وُمـ ذي، وُمـ درهؿ، ذي وُمـ ديٜم٤مر، ذي ومٛمـ] ،[اًمّمدىم٤مت ذم]

 وم٘م٤مل ُمذه٦ٌم يم٠منف يتٝمٚمؾط   اهلل رؾمقل وضمف رأج٧م طمتك وصمٞم٤مب، ـمٕم٤مم ُمـ يمقُملم

 قمٛمؾ ُمـ أضمر[ ُمثؾ] و أضمره٤م، ومٚمف طمًٜم٦م ؾمٜم٦م آؾمالم ذم ؾمـ ُمـ: ط اهلل رؾمقل

 يم٤من ؾمٞمئ٦م آؾمالم ذم ؾمٜم٦م ؾمـ وُمـ ؿمئ، أضمقرهؿ ُمـ يٜم٘مص أن همػم ُمـ سمٕمده هب٤م

 .وزره٤م قمٚمٞمف

 هذه شمغم صمؿ] ؿمئ، أوزارهؿ ُمـ يٜم٘مص أن همػم ُمـ سمٕمده ُمـ هب٤م قمٛمؾ ُمـ وزر[ ُمثؾ] و

ُُمقا  َُم٤م َوٟمَْٙمت٥ُُم ﴿: ي٦مأ  [ش.سمٞمٜمٝمؿ وم٘مًٛمف: ىم٤مل] ،﴾ َوآصم٤َمَرُهؿْ  ىمَدَّ

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادسؾؿ افقافد ظـ وافصدؿي افصقم

 اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ٟمذر وائؾ سمـ اًمٕم٤مص أن: »ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو قمـ

 ؾم٠مل قمٛمرا  وأن سمدٟم٦م، مخًلم طمّمتف ٟمحر اًمٕم٤مص اسمـ هِم٤مم وأن سمدٟم٦م، ُم٤مئ٦م يٜمحر أن
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 وشمّمدىم٧م ومّمٛم٧م سم٤مًمتقطمٞمد، أىمر يم٤من ومٚمق أبقك أُم٤م: »وم٘م٤مل ذًمؽ؟ قمـط   اًمٜمٌل

 ش.ذًمؽ ٟمٗمٕمف قمٜمف

ًمد قمـ واًمّمدىم٦م اًمّمقم: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]  [:وىم٤مل اعمًٚمؿ، اًمقا

ًمد شمٚمحؼ واًمّمقم اًمّمدىم٦م أن قمغم واوح دًمٞمؾ واحلدي٨م   سمٕمد اًمقاًمدة وُمثٚمف اًمقا

 ُمـ اًمقًمد يم٤من وح٤م. ُمٜمٝمام وصٞم٦م سمدون صمقاهب٤م، إًمٞمٝمام ويّمؾ ُمًٚمٛملم يم٤مٟم٤م إذا ُمقهتام

٤مِن إَِّٓ َُم٤م ؾَمَٕمك ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمؾ ومٝمق اًمقاًمديـ، ؾمٕمل ًَ ٞمَْس ًمِِْلٟم  ﴾َوَأن ًمَّ

 أورده مم٤م اًم٤ٌمب، ذم ُمٕمٜم٤مه ذم ورد وُم٤م سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمقم هذا ختّمٞمص إمم داقمل ومال

 ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م يمؾ أن واقمٚمؿ. اًمٌٕمض ومٕمؾ يمامش اعمٜمت٘مك» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اعمجد

 صمقاب وصقل قمغم هب٤م وم٤مٓؾمتدٓل اًمقًمد، ُمـ إم أو سم٤مٕب ظم٤مص٦م هل اًم٤ٌمب ذم

 صمقاب وصقل سم٤مب» سم٘مقًمف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اعمجد هل٤م شمرضمؿ يمام اعمقشمك مجٞمع إمم اًم٘مرب

 دًمٞمؾ ي٠مت ومل اًمدًمٞمؾ، ُمـ أقمؿ اًمدقمقى ٕن صحٞمح همػمش اعمقشمك إمم اعمٝمداة اًم٘مرب

 ُمـ إًمٞمٝمؿ هتدى اًمتل اخلػم أقمامل قمٛمقم ُمـ اعمقشمك قمٛمقم اٟمتٗم٤مع قمغم قم٤مُم٦م دًٓم٦م يدل

 - 78/  1ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذيمره٤م ظم٤مص٦م أُمقر ذم إٓ مهللا إطمٞم٤مء،

 وم٢مٟمف ًمٚمٛمقشمك اًمدقم٤مء ذًمؽ ُمـ ،شوسمدقمٝم٤م اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» يمت٤مسمف ذم اًمٙم٤مشم٥م صمؿ ،ش81

 ذم واًمتٗمريط اإلومراط ُمـ شمٜم٩م هذا وم٤مطمٗمظ. وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل اؾمتج٤مسمف إذا يٜمٗمٕمٝمؿ

 وي٘مرأ  ويٕمتٛمر وحي٩م ويّمقم يتّمدق أن ًمدًمٚمق أن ذًمؽ وظمالص٦م اعم٠ًمخ٦م، هذه

 مم٤م اًمدًمٞمؾ ظمّمف ُم٤م إٓ همػممه٤م قمـ ذًمؽ ًمف وًمٞمس ؾمٕمٞمٝمام، ُمـ ٕنف واًمديف قمـ اًم٘مرآن

 . أقمٚمؿ واهلل. إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م

 .(871-871/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادقً ظـ افصقوم ؿضوء جيقز هؾ

 اعمٞم٧م؟ قمـ اًمّمقم ي٘ميض ًمٚمقاطمد جيقز هؾ :مداخؾي

 صٞم٤مم؟ قمٚمٞمف :افشقخ
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 ..ُمريْم٤مً  يم٤من ٕنف صٞم٤مم قمٚمٞمف ٟمٕمؿ، :مداخؾي

 إُم٤م: طم٤مًمتلم ُمـ طم٤مًم٦م سملم ومٝمق رُمْم٤من، ؿمٝمر ُمـ صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت إذا اعمٞم٧م :افشقخ

 .إًمٞمف أذيت اًمذي يم٤معمريض اهلل قمٜمد ُم١ماظمذ ًمٞمس ومٝمذا ُمٕمذوراً، ُم٤مت يٙمقن أن

 اًمٕم٤ٌمدات، ُمـ ذًمؽ وسمٖمػم وسم٤مًمّمالة سم٤مًمّمٞم٤مم ُمتٝم٤موٟم٤مً  ُمًتٝمؽماً  يٙمقن أن وإُم٤م

 شمٕمٛمده سم٥ًٌم اؾمتح٘مف: اًمذي وضمؾ قمز اهلل قمذاب ُمـ ُيٜمِْ٘مَذه أن أطمد يًتٓمٞمع ٓ ومٝمذا

 .اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ذًمؽ وٟمحق واًمّمالة اًمّمٞم٤مم شمرك

ًمديـ سمخّمقص وًمٙمـ   ٟمٗمالً  يّمقم أن أنثك أو يم٤من ذيمراً  ًمٚمقًمد جيقز وم٘مط، اًمقا

ًمديـ، ٟمٗمالً  ظمػم يمؾ يٗمٕمؾ وأن ٟمٗمالً  يتّمدق وأن  ُم٤م قمٜمف يً٘مط أن أُم٤م جيقز، هذا ًمٚمقا

 ُم٤مت إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف إًمٞمف، ؾمٌٞمؾ ٓ ومٝمذا طمٞم٤مشمف، ىمٞمد ذم شمريمف

 ص٤مًمح وًمد أو سمف، يٜمتٗمع قمٚمؿ أو ضم٤مري٦م، صدىم٦م: صمالث ُمـ إٓ قمٛمٚمف، اٟم٘مٓمع اإلٟم٤ًمن

 اجلقاب؟ ًمؽ ووحش ًمف يدقمق

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

وم٦م[ اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقل] :مداخؾي  شمٞمجك اعمٞم٧م، روح سمتٔمؾ آرسمٕملم إمم إٟمف ظمرا

 .اًمٌٞم٧م شمزور

 .اًمٙمالم هذا شمًٛمٕمل ٓ ظمراوم٦م ظمراوم٦م، هذا :افشقخ

 ...أو ًمف ي٘مرأ  واطمد ُمثالً  ممٙمـ ًمألرسمٕملم ُمثال، ومٞمف ُم٤م: يٕمٜمل :مداخؾي

 سمٞمٕمتٛمر، سمٞمح٩م سمٞمتّمدق سمٞمّمكم ًمف سمٞم٘مرأ  ٕبقه اًمقًمد: ًمؽ ىمٚم٧م ًمألرسمٕملم، ًمٞمس :افشقخ

 وىم٧م أي ذم يٕمٛمٚمف ظمػم يمؾ سم٤مًمًٜم٦م، وٓ سم٤مٕرسمٕملم وٓ أج٤مم سمثالصم٦م ًمف قمالىم٦م ٓ ظمػم قمٛمٚمف يمؾ

 إرسمٕملم، ُمـ أج٤مم صمالصم٦م ُمـ اًمٜم٤مس، سمٕمض قمٚمٞمف اًمذي هذا اًمت٘مٞمٞمد أُم٤م اًمقاًمدان، ُمٜمف يًتٗمٞمد

 هل٤م، أصؾ ٓ ظمراوم٦م هذه ًمٚمٛمٞم٧م اًمروح أن قمٜمف، سمت٠ًمخل اًمكم اجلديد واًمٌمء أصؾ، ًمف ُم٤م يمٚمف

 .اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة هبذه قمالىم٦م ًمف َيٌَْؼ  مل ظمالص ُم٤مت إذا اعمٞم٧م

 (11: 11: 11/ 111/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 11: 11/ 111/واًمٜمقر اهلدى)
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 ادتقؾقون فؾقافديـ وافدظوء افؼرآن ؿراءة

ًمدان خيص هؾ :مداخؾي  هلام؟ اًمدقم٤مء أم اًم٘مرآن، سم٘مراءة وم٘مط اعمتقومٞم٤من اًمقا

 اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ ُمـ يتٞمن وم٤مًمذي رء، دون سمٌمء ُيـَخّص  أن يٜمٌٖمل ٓ :افشقخ

 .رء قمغم رء شم٘مديؿ دون

 (11: 17: 17/ 661/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 16: 11/ 661/واًمٜمقر اهلدى)

 إن افؾفؿ: أؿقل ثؿ صوفح ـعؿؾ افؼرآن  أؿرأ أن يؿؽـ هؾ

 فػالن ؾوؽػر مرضوتؽ ابتغوء افؼرآن هذا ؿرأت أكـل تعؾؿ ــً

 افصوفح؟ بوفعؿؾ افتقشؾ بوب مـ وـذا ـذا

 أن يٛمٙمـ هؾ إُمقات إمم اًم٘مرآن ًمقصقل سم٤مًمٜم٦ًٌم: ؾم١مال: احلقيٜمل إؾمح٤مق أبق

 اًم٘مرآن هذا ىمرأت أنٜمل شمٕمٚمؿ يمٜم٧م إن مهللا: أىمقل صمؿ ص٤مًمح يمٕمٛمؾ اًم٘مرآن  أىمرأ 

 اًمّم٤مًمح؟ سم٤مًمٕمٛمؾ اًمتقؾمؾ سم٤مب ُمـ ويمذا يمذا ًمٗمالن وم٤مهمٗمر ُمرو٤مشمؽ اسمتٖم٤مء

 .ممٙمـ :افشقخ

 اًمّمقرة؟ هبذه يّمؾ اًم٘مرآن هق :مداخؾي

 .يّمؾ ُم٤م اًم٘مرآن صمقاب أُم٤م ًمٗمالن، يٖمٗمر: شم٘مقل أن٧م يّمؾ، ُم٤م :افشقخ

 وهذه ُمثاًل، اًم٘مرآن ىمراءة هق اًمذي اًمّم٤مًمح سم٤مًمٕمٛمؾ شمقؾمٚم٧م ًمٙمٜمل :مداخؾي

 شمٚمؽ؟ قمـ ُمٜمٗمّمٚم٦م اعم٠ًمخ٦م

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

  (: .. 11.: 1/ 16/ واًمٜمقر اهلدى )
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 فف؟ تصؾ هؾ فؾؿقً افؼرآن ؿراءة ثقاب

ًمديف اًم٘مرآن ىم٤مرئ واه٥م يّمؾ هؾ :افسوئؾ  اخلتٛم٦م؟ أي ًمقا

 أجش؟ أي :افشقخ

 ًمٚمقاًمديـ؟ صمقاهب٤م يّمؾ هؾ اًم٘مرآن ظمتٛم٦م اخلتٛم٦م، :افسوئؾ

سمف يٚمحؼ ص٤مًمح وًمد ُمـ يّمدر ص٤مًمح قمٛمؾ يمؾ أن أقمت٘مده اًمذي :افشقخ  صمقا

 ومٞمام اًمٕمٚمامء سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ أُمر هذا اًمّم٤مًمح، ًمٚمٕمٛمؾ اًمٕم٤مُمؾ هذا واًمدي وأضمره

٤مِن إَِّٓ َُم٤م ؾَمَٕمك ﴿: ُمٜمٝم٤م ٕدًم٦م وذًمؽ قمٚمٛم٧م ًَ ٞمَْس ًمِِْلٟم  أي٦م إمم وؿ وإذا ﴾ َوَأن ًمَّ

 ُمـ أوٓديمؿ وإن يده قمٛمؾ ُمـ اًمرضمؾ يم٥ًم اًمٙم٥ًم أـمٞم٥م»  اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 ُمـ يٕمتؼم يٕمٛمٚمف ص٤مًمح قمٛمؾ ومٙمؾ اًمقاًمديـ يم٥ًم ُمـ اًمقًمد أن دام ومامش يمًٌٙمؿ

 اًمّمدىم٦م ذم سحي٦م ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ُمـ زم يٌدو أنف إٓ اًمقاًمديـ، يم٥ًم

 وضم٤مءمه٤م يٜمقي مل ًمق مم٤م هلام أنٗمع ذًمؽ يم٤من أبقيف اًمّم٤مًمح سمٕمٛمٚمف ٟمقى إذا اًمقًمد أن ُمثالً 

ءً  أوشمقُم٤مشمٞمٙمٞم٤مً  أنٗم٤مً  ذطم٧م ُم٤م وقمغم اًمٞمقم ي٘م٤مل يمام قمٛمٚمف أضمر  ٟمقى ُم٤م أو ٟمقى ؾمقا

ًمدان  ذًمؽ يٙمقن هلام اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ وٟمقى اًمقاًمديـ ظمص إذا ًمٙمـ ُم٠مضمقران وم٤مًمقا

 .شمٕم٤ممم اهلل سم٢مذن هلام أومْمؾ

  (.: .. 6: 17/ 97/ واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿقً افؼرآن تالوة ثقاب إهداء

 ًمٚمٛمٞم٧م؟ أضمُره٤م وُيقه٥م اًم٘مرآن، ىمراءة جيقز هؾ :مداخؾي

 ُمٞم٧م؟ أّي  :افشقخ

 صديؼ؟ اعمٞم٧م :مداخؾي

 .جيقز ٓ :افشقخ

 .إهؾ ُمـ يم٤من وإن :مداخؾي
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 .وم٘مط وإم إب :افشقخ

 (11: 17: 11/ 661/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 16: 11/ 661/واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿقً افؼراءة ثقاب وصقل

 يمقن وًمٞمس اًم٘مراءة صمقاب وصقل ُمٌح٨م ذم اًمٓمح٤موي٦م ؿم٤مرح ي٘مقل :افسوئؾ

 صمقاب وصقل سملم ومرق وأي اًمثقاب، أي اًمقصقل قمدم ذم طمج٦م يٗمٕمٚمقه مل اًمًٚمػ

 ذم رأجٙمؿ ُم٤م واًمذيمر، اًم٘مراءة صمقاب وصقل وسملم وإُم٤ًمك اًمٜمٞم٦م جمرد هق اًمذي اًمّمقم

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًم٘م٤مقمدة هذه

 احلج٦م إٟمام اًمًٚمػ، قمـ أو اًمًٚمػ ُمـ يرد مل أنف ذم احلج٦م ًمٞم٧ًم أوٓ :افشقخ

 قمـ ُمٜم٘مقل ُمروي سمٛمخّمص إٓ ختّمٞمّمٝم٤م جيقز ٓ قم٤مُم٦م، ىم٤مقمدة خت٤مًمػ أهن٤م

 ًمدى ُمٕمروف هل اًم٘م٤مقمدة اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ قمـ أو  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمرؾمقل

٠ٌَّمْ  مَلْ  َأمْ ﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف وهل اجلٛمٞمع، ِهٞمؿَ *ُُمقؾَمك ُصُحِػ  ذِم  سماَِم  ُيٜمَ َّٓ *َورمَّ  اًمَِّذي َوإسِْمَرا  َأ

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ  *ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  ًَ َّٓ  ًمِِْلٟم  ًمٞمس وأن[ 19:اًمٜمجؿ]﴾ ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 اًمتل اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م إمم شمّمؾ ٓ اًم٘مراءة صمقاب اًم٘م٤مقمدة هبذه ؾمٕمك، ُم٤م إٓ ًمْلٟم٤ًمن

 .اًمٜمٞم٦م هبذه ىُمرئ٧م

 َيّمؾ وٓ اًمّمٞم٤مم صمقاب ومٞمّمؾ اًمتالوة، وسملم اًمّمٞم٤مم سملم اًمٗمرق ُم٤م ىمقًمف صمؿ 

 .اًمتالوة صمقاب

 :ي٘مقل اعمخ٤مًمٗملم سمٕمض يٜم٤مىمش طمٞمٜمام اعمت٠مظمريـ، اًمٕمٚمامء ًمٌٕمض ُمثؾ حييين هٜم٤م 

 شمٜم٘مش ومال ُمٗم٘مقدا اًمٕمرش يم٤من إذا أُم٤م اٟم٘مِمف، صمؿ اًمٕمرش أث٧ٌم اٟم٘مِمف صمؿ اًمٕمرش أث٧ٌم

 .اهلقاء ذم اًمٗمراغ ذم إٓ

 وٓ وهؿ هذا اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م إمم يّمؾ اًمّمٞم٤مم صمقاب أن قمغم اًمدًمٞمؾ أجـ :أقمٜمل 

 .اًمّمٞم٤مم قمغم ًمٚمتالوة اًم٘مٞم٤مس يّمح طمتك إـمالىم٤م، هٜم٤مك دًمٞمؾ
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 ًمًٜم٤م أجْم٤م وًمٙمٜمٜم٤م وشمٗمّمٞمالً، مجٚم٦مً  اًم٘مٞم٤مس إٟمٙم٤مره ذم طمزم اسمـ ُمع ًمًٜم٤م :ٟم٘مقل أنٜم٤م قمغم 

 مجٚم٦مً  أنٙمره طمزم وم٤مسمـ طمزم، اسمـ ُمع ٟم٘مٞمض ـمرف قمغم وىمٗمقا  اًمذيـ واًم٘مٞم٤مؾمٞملم أرائٞملم ُمع

ٕمقا  وه١مٓء وشمٗمّمٞمالً، ًٕم٤م شَمَقؾمَّ  سمح٤مضم٦م اعمًٚمٛمقن ًمٞمس سم٠مطمٙم٤مم وضم٤مؤوا ويمثػما، ؿمديًدا شَمَقؾمه

 هذا اًم٘مٞم٤مس، ذم يتقؾمع ُمـ وسملم اًم٘مٞم٤مس ُيٜمٙمر ُمـ سملم َوؾَمٓم٤ًم ٟمحـ وإٟمام إـمالىم٤م، إًمٞمٝم٤م

: ىم٤مل طمٞم٨مش اًمِم٤مومٕمل إدريس اسمـ حمٛمد» اعمٓمٚمٌل اًم٘مرر ًمْلُم٤مم يمٚمٛم٦م ُمـ اؾمتٗمدشمف اًمقؾمط

 اًمٜمص يٙمقن وىمد ٟمّم٤م، جيد ٓ عمًٚمؿ خمرج إلجي٤مد يٕمٜمل ضورة، اًم٘مٞم٤مس ضورة، اًم٘مٞم٤مس

 .اًم٘مٞم٤مس ُمـ طمٞمٜمئذ سمد ومال إًمٞمف، يّمؾ ومل ُيدريمف مل هق ًمٙمـ ُمقضمقًدا

 وم٢مٟمام اًمٕم٤ٌمدات، ذم ًمٜمتقؾمع ٟم٘مٞمس أن يّمح ومال ذوـمف، ًمف شمٕمٚمٛمقن يمام واًم٘مٞم٤مس 

 .اإلطمداث قمـ ويٖمٜمل يٙمٗمل ُم٤م اًمٕم٤ٌمدات ُمـ اًمنمع ذم ضم٤مء

 .ضمٚمًٞم٤م فم٤مهًرا  ظمٓم٠مً  اًمديـ، ذم احلًٜم٦م سم٤مًمٌدقم٦م اًم٘م٤مئٚملم ظمٓم٠م يم٤من هٜم٤م وُمـ 

 صم٧ٌم يم٤من ًمق اًمّمٞم٤مم؟ قمغم اًمتالوة ىمٞم٤مس ح٤مذا اًم٘مٞم٤مس؟ ح٤مذا :ٟم٘مقل ٟمحـ ومٝمٜم٤م 

 رء ٓ ٟمٗمال، يم٤من أو ومرو٤م يم٤من ؾمقاء ُمًٚمؿ أي قمـ يّمقم أن ًمٚمٛمًٚمؿ أن اًمّمٞم٤مم

 .إـمالىم٤م ذًمؽ ُمـ

 ُمٜمٝمؿ أطمدا أن أفمـ ٓ سم٤مسم٤م سمف واًم٘م٤مئٚملم اًم٘م٤مئًلم قمغم ؾمٞمٗمتح اًم٘مٞم٤مس هذا إن صمؿ 

ّده أن يًتٓمٞمع ًُ ٤مِن إَِّٓ َُم٤م ؾَمَٕمك ﴿ اًم٘م٤مقمدة، إمم سم٤مًمرضمقع إٓ َي ًَ ٞمَْس ًمِِْلٟم  وأن ﴾ َوَأن ًمَّ

 واخل٤مص اًمٕم٤مم سم٤مب ُمـ قمٚمٞمف يٕمتٛمد ٟمص ُمـ ًمف سمد ومال اًم٘م٤مقمدة، هذه ُمـ يًتثٜمل ُمـ

 .واعم٘مٞمد اعمٓمٚمؼ أو

 ُمـ أصؾ هل اًمتل اًم٘م٤مقمدة ًمتخّمٞمص إًمٞمف ٟمّمػم أن يٜمٌٖمل ُم٤م ومٝمذا اًم٘مٞم٤مس، أُم٤م 

ٌَؾ ٓ سم٤مسًم٤م قمٚمٞمٝمؿ ؾمٞمٗمتح اًم٘مٞم٤مس سمٛمجرد اًمديـ، أصقل  ُم٤م ىمٞمؾ إذا يمٞمػ سمٖمٚم٘مف، هلؿ ىِم

 واًمّمالة، اًمتالوة سملم اًمٗمرق وُم٤م :ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد اًمّمٞم٤مم؟ وسملم اًمتالوة سملم اًمٗمرق

سمٜم٤م يم٤من ومام اعمًٚمٛملم، قمغم شمّمكم أن أجْم٤م ومٚمؽ اعمًٚمٛملم، قمـ شمتٚمقا  ومٙمام  قمغم ضمقا

سمٜم٤م يم٤من اًمّمالة سمٜم٤م يم٤من اًمّمٞم٤مم قمـ ضمقا  .قمٜمدي ُم٤م هذا اًمتالوة، قمـ سم٤مًمت٤مزم ضمقا

 (11: 11: 11/ 781/واًمٜمقر اهلدى)
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 فؾؿقً افثقاب إهداء 

 إذا ًمٙمـ:[ اإلؾمالم ؿمٞمخ ي٘مقل اعمٞم٧م، قمغم اًمتّمدق عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم] :مداخؾي

 ويمذًمؽ اعمًٚمٛملم، سم٤مشمٗم٤مق ذًمؽ يٜمٗمٕمف همػمهؿ أو اًم٘مرآن ي٘مرأ  ُمـ اعمٞم٧م قمغم شمّمدق

 ذم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م رأجؽ ُم٤م أقمٚمؿ واهلل ذًمؽ، ٟمٗمٕمف ًمٚمٛمٞم٧م وأهداه حمت٤ًٌمً  اًم٘مرآن ىمرأ  ُمـ

 اًمٕم٤ٌمرة؟ هذه

 هٞمؽ؟ ىم٤مل ُمـ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 اًمٕم٤ٌمرة؟ هذه ىم٤مل اًمذي ُمـ :افشقخ

 .واًمٕمنميـ إرسمع اجلزء اًمٗمت٤موى ذم هذه :مداخؾي

 شمٞمٛمٞم٦م؟ اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ومت٤موى :افشقخ

 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومت٤موى ٟمٕمؿ، أي :مداخؾي

 .ومتقي٤من ًمف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .اًمًٚمػ قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل هذا إٟمف: اًمّمقاب وهق ومٞمٝم٤م ي٘مقل واطمد :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .ىمرأت يمام: وإظمرى :افشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾي

 .صحٞمح وٓ ؾمٚمٞمؿ همػم اعم٘مروء وهذا :افشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾي

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: ي٘مقل اهلل ٕن :افشقخ ًَ َّٓ  ًمِِْلٟم  [.19:اًمٜمجؿ]﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ
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 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾي

 .ُمٕمّمقم ىمرآين ٟمص وهذا :افشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾي

 .ؿم٤مُمؾ وقم٤مم :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .ُمٜمف سم٤مؾمتثٜم٤مئف اًم٘م٤مـمع اًمدًمٞمؾ ضم٤مء ُم٤م إٓ ُمٜمف، خيرج ومال :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

و٧م يمٜم٧م وأن٤م وحمّمقرة، ُمٕمدودة ُمقاـمـ ذم إٓ اًمدًمٞمؾ ي٠مت ومل :افشقخ  شَمٕمرَّ

 ُم٤م وم٢مذاش وسمدقمٝم٤م اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» يمت٤ميب ذم واًمٌٞم٤من اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ سمٌمء اعم٠ًمخ٦م هلذه

 .-إُمر اهلل ؿم٤مء إن- ًمؽ ًمٞمتٌلم إًمٞمف وم٤مرضمع إًمٞمف، رضمٕم٧م يمٜم٧م

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م. اهلل ؿم٤مء إن :مداخؾي

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 .اًمث٤مين اعمقوع :مداخؾي

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 .يمذًمؽ شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ اًمٗمت٤موى ذم هق :مداخؾي

 وهق؟ اًمث٤مين اعمقوع :افشقخ

 .أظمر ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أن٧م ذيمرشمف اًمذي :مداخؾي

 .إظمرى يمتٌف ذم أو اًمٗمت٤موى هذه ٟمٗمس ذم يم٤من إن أذيمر ُم٤م ٓ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .هذا قمغم يٕمٞمٜمؽ قمٚمٞمف، دًمٚمتؽ اًمذي شمٌٕمل اعمرضمع وًمٕمؾ :افشقخ
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 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن :مداخؾي

 .اهلل ؿم٤مء إن :افشقخ

  ( 11: 11: 11/ 111/ واًمٜمقر اهلدى )

 معغ دقً افزيورة ختصقص حؽؿ

 ُمـ ومالن ًمزي٤مرة ذه٥م ومالن: ي٘مقًمقن أهنؿ ٟم٤مس ُمـ ؾمامع قمغم اقمتدٟم٤م :افسوئؾ

 ُمـ ًمٗمالن اًمزي٤مرة ختّمٞمص هذه، دمقز هؾ ًمٚمزي٤مرة، ختّمٞمص يٕمٜمل إُمقات،

 اًمٜم٤مس؟

 ختّمٞمص؟ سمٙمٚمٛم٦م شمٕمٜمل ُم٤مذا :افشقخ

 وىمٌقر اعم٘مؼمة، قمغم وم٘مط واًمده ًمزي٤مرة ومذه٥م أبقه، شمقذم ومالن يٕمٜمل :افسوئؾ

 . اعمتقومَّـك واًمده سمزي٤مرة اًمزي٤مرة هذه خيص: يٕمٜمل ومٞمختص، ُمٚمٞمئف، -ـمٌٕم٤م– اعمًٚمٛملم

 ٕن ومٞمٝم٤م: ي١مضمر أٓ ويٙمٗمٞمف قمٚمٞمٝم٤م، ي١مضمر ٓ اًمزي٤مرة هذه أن أقمت٘مد أن٤م :افشقخ

ر واًمٕمٔم٦م، اًمٕمؼمة أضمؾ ُمـ هل اعمًٚمؿ، قمٚمٞمٝم٤م ُي١ْمضَمر اًمتل اًمزي٤مرة  اعمقت، وشَمَذيمه

 .ًمٚمٛمٞم٧م أو ًمٚمٛمقشمك واًمدقم٤مء

 وأُمث٤مهلام، اجلقزي٦م ىمٞمؿ واسمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وسمخ٤مص٦م اًمٕمٚمامء يمالم ُمـ ُمٕمٚمقم هق ويمام

: اًمنمقمٞم٦م اًمزي٤مرة سمدقمٞم٦م، وزي٤مرة ذقمٞم٦م، زي٤مرة: ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اًم٘مٌقر زي٤مرة أن

 إذا: هق ُمنموقم٦م؟ اًمزي٤مرة شمٙمقن ومٛمتك ًمٚمنمع، ُمقاوم٘م٦م شمٙمقن اًمتل -إمج٤مٓ– هل

ئر ىمّمد  .سمزي٤مرشمف اعمزور يٜمٗمع وأن سمزي٤مرشمف، يٜمتٗمع أن اًمزا

 أن سمٕمد اًم٘مٌقر زي٤مرة ذقمٞم٦م ؾم٥ٌم سمٛمالطمٔم٦م هق يٜمتٗمع يٜمٗمع وسمامذا؟ يٜمتٗمع؟ سمامذا 

 قمـ هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م»: ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمث٤مسم٧م  اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف ذم قمٜمٝم٤م ُٟمـِٝمَل  يم٤من

: ُمًٚمؿ صحٞمح همػم ذم وضم٤مء «سم٤مٔظمرة شمذيمريمؿ وم٢مهن٤م ومزوره٤م، أٓ اًم٘مٌقر، زي٤مرة

، شم٘مقًمقا  أّٓ  همػم» ئر ُمٜمٝم٤م يٕمقد ٓ زي٤مرة وم٠ميه  ،شأظمرة شمذيمريمؿ وم٢مهن٤م ُهْجًرا  سمتذيمر اًمزا

 .ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٤م آظمر ؿمٞمًئ٤م يٗمٕمؾ مل وًمق ذقمٞم٦م، ًمٞم٧ًم ومٝمل أظمرة،



 يمت٤مب ُم٤م يٜمتٗمع سمف اعمٞم٧م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 إٓ سمف يدقمق ُم٤م هٜم٤مك وًمٞمس ًمٚمٛمٞم٧م، يدقمق أن ومٝمق همػمه؟ يٜمٗمع اًمذي هق ُم٤م: أُم٤م 

ع، ُم٤م ـّ  سم٤مٕطمرى أو ُذِ  اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م ُمـ قمديد ذم  ط     اهلل رؾمقل ًمٜم٤م ؾَم

 اًم٘مٌقر زار إذا يم٤من»  ط     اًمٜمٌل أن وأُمث٤مًُمـٝمام سمريدة وطمدي٨م قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمٜمٝم٤م

 ومرط ًمٜم٤م أنتؿ ٓطم٘مقن، سمٙمؿ اهلل ؿم٤مء إن وإٟم٤م ُم١مُمٜملم، ىمقم دار قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »ىم٤مل

ٌَع، ًمٙمؿ وٟمحـ  هلؿ، اهمٗمر مهللا: »أطمٞم٤مٟم٤م ي٘مقل وىمدش اًمٕم٤مومٞم٦م وًمٙمؿ ًمٜم٤م اهلل ٟم٠ًمل شَم

 واًمده، آسمـ زار وم٢مذا اًمٜمٗمع، ًمف يرضمك اًمذي هق ًمٚمٛمٞم٧م اًمدقم٤مء ومٝمذاش ارمحٝمؿ مهللا

 ًمٜمٗمًف، أظمرة يتذيمر أن -آٟمٗم٤م– ذيمرٟم٤م ُم٤م يريد أن يٜمٌٖمل اًمزي٤مرة؟ هذه ُمـ يريد ُم٤مذا

 .ُمٜمف ًمٚمٛمزور يدقمقا  وأن

ئر، يتٕمٚمؼ ُم٤م أطمدمه٤م اعمٕمٜمٞملم، ه٤مذيـ يًتحي ُمًٚمام أتّمقر ٓ طمٞمٜمذاك   سم٤مًمزا

 هذا: إًذا اعمًٚمٛملم، ُمقشمك دون سم٤مًمزي٤مرة أب٤مه خيص أنف سم٤معمزور، يتٕمٚمؼ ُم٤م وأظمر

 ..ضم٤مهال رضمال يٙمقن

 (11: 18: 11/ 766/واًمٜمقر اهلدى )

 أجرة؟ بغر أو بلجرة يؽقن هؾ ادقً ظـ احلٍ

 .ؿمٞمخ ي٤م ومٞمف اًمتٗمّمٞمؾ ٟمريد...أضمرة سمٖمػم أو سم٠مضمرة اعمٞم٧م، قمـ احل٩م :مداخؾي

ًٓ  :افشقخ : شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اًم٘م٤مقمدة ٕن إـمالىمف: قمغم ًمٞمس اعمٞم٧م قمـ احل٩م: أو

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿ ًَ َّٓ  ًمِِْلٟم  ُمـ ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م ذم ضم٤مء وىمد[ 19:اًمٜمجؿ]﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 وٓ أطمد، قمـ أطمد يّمقم ٓ: ىم٤مل أنف قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أثر

 وومٞمام اؾمتثٜمل، ُم٤م إٓ اًم٘م٤مقمدة هذه قمغم ٟمٔمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل هذا ومٕمغم أطمد، قمـ أطمد حي٩م

 ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: اًم٘م٤مقمدة هذه َت٧م داظمؾ هق ُم٤م إٓ اؾمتثٜم٤مؤه صح ُم٤م هٜم٤مك ًمٞمس قمٚمٛم٧م

٤منِ  ًَ َّٓ  ًمِِْلٟم  ذم ضم٤مء ىمد أُمف قمـ.. أبٞمف قمـ ُمثاًل  اًمقًمد ومح٩م[ 19:اًمٜمجؿ]﴾ ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

  اهلل رؾمقل ًم٘مٞم٧م اًمتل اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ؿمٝمرة ذًمؽ ذم وطمًٌٙمؿ أطم٤مدي٨م، ذًمؽ

 اًمرطمؾ قمغم يث٧ٌم ٓ يمٌػم ؿمٞمخ أيب إن: »ىم٤مًم٧م أبٞمٝم٤م قمـ وم٠ًمختف اًمقداع طمج٦م ذمط 

 ش.قمٜمف طمجل: »ىم٤مل ؟شقمٜمف أوم٠مطم٩م
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 قمغم يم٤من إن أرأج٧م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل همػمه ذم أو احلدي٨م هذا وذم

 أن أطمؼ اهلل ومديـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل سمغم،: ىم٤مًم٧م ؟شقمٜمف شم٘مْمٞمٜمف أومٙمٜمتل ديـ، أبٞمؽ

 ٓ ممـ همػمه قمـ اًمٖمػم طم٩م ضمقاز قمغم يدل سحًي٤م صحٞمًح٤م طمديًث٤م ٟمر وملش ي٘م٣م

 ذم ضم٤مء اًمذي ؿمؼمُم٦م طمدي٨م هق إٟمام اًم٤ٌمب هذا ذم إُمر ذم ُم٤م يمؾ سمٞمٜمٝمام، ٟمًٌٞم٦م قمالىم٦م

 ؾمٛمعط   اًمٜمٌل أن: »اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ همػمه٤م وذم أمحد، اإلُم٤مم ُمًٜمد وذم اًمًٜمـ،

 ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل ،شؿمؼمُم٦م قمـ مهللا ًمٌٞمؽ: شمٚمٌٞمتف ذم ي٘مقل رضماًل 

 طم٩م: ىم٤مل ٓ،: ىم٤مل ٟمٗمًؽ؟ قمـ طمجج٧م هؾ: ىم٤مل زم، ىمري٥م أو زم أخ: ىم٤مل ؿمؼمُم٦م؟

 ش.ؿمؼمُم٦م قمـ طم٩م صمؿ ٟمٗمًؽ، قمـ

 مل ؿمؼمُم٦م ٕن اًمٖمػم قمـ احل٩م ذقمٞم٦م إمم يذه٥م ُمـ سمف حيت٩م ىمد احلدي٨م ومٝمذا

 وم٢مذا زم، ىمري٥م أو زم أخ هق: ىم٤مل وإٟمام ًمف، أب٤ًم يم٤من أنف قمغم يٜمص ُم٤م احلدي٨م ذم يٙمـ

 قمـ أجًْم٤م حي٩م أن جيقز أنف قمغم طمٞمٜمذاك احلدي٨م هبذا آؾمتدٓل وم٤مؾمت٘م٤مم أظًم٤م يم٤من

 ذم وأصح أىمرب...  ىمري٥م قمـ إٟمام ًمف أخ قمـ ًمٞم٧ًم اًمرواي٦م يم٤مٟم٧م وإن واًمديف، همػم

 .قمٜمف أبٕمد ومٞمٙمقن إخ سمٕمد ىمري٥م أُم٤م ىمري٥م، أىمرب إخ ٕن آطمتج٤مج:

 :اصمٜم٤من أُمران اًمّمح٦م فم٤مهره اًمذي آؾمتدٓل هذا قمغم يرد ًمٙمـ

: اًمٚمٗمظ هبذا ضم٤مء اًمذي احلدي٨م هذا أن: ٟمٔمري ذم ضمًدا ُمٝمؿ وهق إول إُمر

سًم٤م يم٤من اًمذي احلدي٨م ٟمص هق ًمٞمس هذا زم، ىمري٥م أو زم أخ  ًمٚمرؾمقل اعمٚمٌل ُمـ ضمقا

 ُمـ ُمًئقل ُمـ ظم٤مص٦م اجلقاب ذم يًت٘مٞمؿ ومال ؿمؼمُم٦م؟ ُمـ: ؾم٠مخف طملم اًمًالم قمٚمٞمف

 إٟمام اًمؽمدد هذا ٕن زم: ىمري٥م أو زم أخ: ىمقًمف سملم ُمؽمدًدا ي٘مقل أنط   اهلل رؾمقل

٤ًٌم أو ُمقيماًل  يم٤من ُمـ أم ُّيؿ، ىمد اًمذي ًمٚمح٤مومظ سم٤مًمٜم٦ًٌم يّمح  وهق اًمٖمػم قمـ ًمٚمح٩م ٟم٤مئ

 .آظمره إمم أو أو ًمف أب٤ًم أو ًمف أخ هق اًمٖمػم هذا يم٤من إن ي٘مٞمٜم٤ًم يدري

 مل زم، ىمري٥م أو زم أخ: اًمراوي ىمقل أن طمٞمٜمٍئذ قمرومٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م هذه شمذيمرٟم٤م وم٢مذا

 اعمتـ، حيٗمظ ومل ؿمؽ اًمذي هق وم٤مًمراوي اًمرواة، أطمد ُمـ هذا وإٟمام اعمٚمٌل ُمـ يّمدر

 ُمًتحٞماًل  يٙمقن ومٞمٙم٤مد وإٓ زم، ىمري٥م أو زم أخ: اعمٚمٌل وهق اعمجٞم٥م ًم٤ًمن قمـ وم٘م٤مل

 قمغم ومٞمجٞمٌف هق؟ ُمـ قمٜمف شمٚمٌل اًمذي هذا: أصح٤مسمف أطمدط   اًمرؾمقل ي٠ًمل أن
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سم٦م هذه ٟم٦ًٌم قمٚمٞمف يٕمٛمل يم٠منف اًمؽمدد  ؾم٠مل ُمٜم٤م ومرد ًمق قمٜمف، اعمحجقج وسملم سمٞمٜمف اًم٘مرا

سمف يًت٘مٞمؿ ومال هذا؟ ُمـ: أظم٤مه  يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م زم، ىمري٥م أو زم أخ هذا: ىم٤مل ًمق ضمقا

 .ط اًمرؾمقل هق اًم٤ًمئؾ

 ومال عمتٜمف، و٤مسمط همػم اًمراوي رواه احلدي٨م هذا أن ًمٜم٤م شم١ميمد اعمالطمٔم٦م ومٝمذه

٤ًٌم يم٤من أو ًمف أخ يم٤من قمٜمف اعمحجقج إن: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع سم٦م أن ؿمؽ ٓ ًمف، ىمري  اًم٘مرا

 قمـ طم٩م سم٠منف: ي٘م٤مل سم٠من اًمؽمدد هبذا آطمتج٤مج يًت٘مٞمؿ ٓ ومحٞمٜمئذ ضمًدا اًمدائرة واؾمٕم٦م

 .اًمٚمٗمٔم٦م هذه يْمٌط مل اًمراوي ٕن أبٞمف: همػم

 واحل٤مج اعمًئقل أن أجًْم٤م همػمه ذم ورسمام اًمّمٖمػم اًمٓمؼماين ُمٕمجؿ ذم وضمدت وىمد

 ٓ اخلثٕمٛمٞم٦م يمحدي٨م احلدي٨م يٙمقن وطمٞمٜمئذ أيب، هق: اجلقاب ذم ىم٤مل ؿمؼمُم٦م قمـ

 أول هذا أبقيف، همػم يم٤من وًمق اًمٖمػم قمـ احل٩م اًمٌدل طمج٦م احل٩م قمـ آؾمتدٓل يّمح

 .احلدي٨م هذا قمغم يرد ُم٤م

ًٓ  ومرو٤مً  ؾمٚمٛمٜم٤م ًمق: اًمث٤مين اًمٌمء  أًُم٤م، وٓ ًمف أب٤ًم ًمٞمس هق قمٜمف اعمحجقج أن وضمد

 ؿمؼمُم٦م، قمـ صدرت وصٞم٦م قمـ ؿمؼمُم٦م قمـ احلآج هذا طم٩م يٙمقن أن حيتٛمؾ ومحٞمٜمئذ

ًٓ  احلدي٨م ومٞم٠مظمذ وطمٞمٜمئذ  ومحٞمٜمئذ قمٜمف، سم٤محل٩م أوص ُمـ وصٞم٦م شمٜمٗمٞمذ وهق: آظمر جم٤م

 ـمرىمف إذا اًمدًمٞمؾ أو احلدي٨م أن اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد وُمٕمٚمقم ُمنموع، أُمر اًمقصٞم٦م هذا ومتٜمٗمٞمذ

 ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: ذقمًٞم٦م ىم٤مقمًدة خي٤مًمػ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م آؾمتدٓل، سمف ؾم٘مط آطمتامل

٤منِ  ًَ َّٓ  ًمِِْلٟم  [.19:اًمٜمجؿ]﴾ ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 ذم اًمديـ ذم اإلطمداث ُمـ ضمًدا واؾمع سم٤مب اٟمٗمتح اًمٖمػم قمـ احل٩م سم٤مب ومتح وإذا

 قمـ ُمٓمٚمً٘م٤م صٞم٤مًُم٤م يّمقم وأن همػمه قمـ اإلٟم٤ًمن يّمكم أن طمٞمٜمٍئذ ومٞمجقز اقمت٘م٤مدي

: آٟمًٗم٤م اعمذيمقر وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمع آظمتالف يمؾ خيتٚمػ مم٤م ذًمؽ وٟمحق همػمه،

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿ ًَ َّٓ  ًمِِْلٟم  [.19:اًمٜمجؿ]﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 اًمقًمد سملم اًمٌدل طمج٦م دائرة طمٍمٟم٤م إذا أنٜم٤م أقمت٘مد: إضمرة أظمذ قمـ اجلقاب سم٘مل

 طم٤مًم٦م ذم إٓ مهللا إضمرة، أظمذ سمٛمقوقع يتٕمٚمؼ مم٤م يمثػم يٌٓمؾ ومحٞمٜمٍئذ وواًمديف

 ي٘مض ومل حي٩م مل ًمٖمػمه أو ُم٤م ُٕمر صمؿ احل٩م، قمٚمٞمف جي٥م يم٤من رضمؾ أوص إذا: واطمدة
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 حي٩م أن: ومٞم٘مقل يٓمٚمؼ أو سمٕمٞمٜمف ؿمخًّم٤م يٕملم أن إُم٤م حي٩م سم٠من وم٠موص اإلؾمالم طمج٦م

 ذم ٟم٘مقل ويمام ضمٕم٤مًم٦م، يٕمتؼم يمذا وًمف: وم٘مقًمف يمذا، وًمف قمٜمل ص٤مًمح وم٤موؾ قم٤ممل رضمؾ

 اًمقفم٤مئػ سمٕمض ذم اعمقفمٗمقن ي٠مظمذه٤م اًمتل ًمٚمرواشم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت ُمـ يمثػم

 هل١مٓء جيقز ٓ اًمرواشم٥م ومٝمذه ذًمؽ، وٟمحق وإذان واخلٓم٤مسم٦م يم٤مإلُم٤مُم٦م اًمنمقمٞم٦م

 ذًمؽ ٕن قم٤ٌمداهتؿ: قمغم هلؿ أضمقر أهن٤م قمغم ي٠مظمذوه٤م أن هلؿ ظمّمّم٧م اًمذيـ

 ومٙمذًمؽ رواشم٥م، أهن٤م قمغم ي٠مظمذوهن٤م وإٟمام قمٜمٝمؿ، أظمرة أضمر ويذه٥م قمٚمٞمٝمؿ يٗمًده٤م

 يت٘مرب أن وم٠مراد ضمٕم٤مًم٦م ًمف وضمٕمؾ قمٜمف ُم٤م ؿمخص حي٩م سم٠من أوص رضمؾ هٜم٤مك يم٤من إذا

 سم٤مب ذم ويدظمؾ اجلٕم٤مًم٦م هذه ُمـ ي٠مظمذه ومال اًمقصٞم٦م شمٚمؽ سمتٜمٗمٞمذ وضمؾ قمز اهلل إمم

 إًمٞمف ُمنموم٦م همػم وٟمٗمًؽ ُم٤مل ُمـ اهلل أت٤مك ُم٤م! قمٛمر ي٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف

 طمج٦م شمّمٌح أن أُم٤م ُمٜمف، ُم٤مٟمع ٓ ومٝمذاش إًمٞمؽ اهلل ؾم٤مىمف رزق هق وم٢مٟمام ومتقًمف ومخذه

 قمٜمف، واعمحجقج اًمٌدل طمج٦م احل٤مج اًمٓمروملم ُمـ يمؾ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ي٤ًموم ؾمٚمٕم٦م اًمٌدل

 .اًمٕم٤ٌمدة ـمٌٞمٕم٦م ُمـ ًمٞمس ومٝمذا وهٙمذا ومٞمٝم٤م يٜمزًمقن ًمقصٞمتف اعمٜمٗمذيـ وأىم٤مرسمف أهٚمف: أي

 ي٠مظمذه ُم٤م أن: ذًمؽ سمٛمٕمٜمك اًمٌدل طمج٦م احلج٦م ؾمٕمر ذم ي٤ًموم أن إُمر دار وإذا

 رء: يّمٚمف ٓ قمٜمف احل٩م ؾمٌٞمؾ ذم اح٤مل دومع ُمـ يدومٕمف وُم٤م قمٚمٞمف وزر ومٝمق أضمًرا  احل٤مج

 درُّيامت أضمؾ ُمـ يٙمقن وإٟمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف يٙمقن ُم٤م احل٤مج هذا طمج٦م ٕن

 .ىمٚمٞمالت

 .اًم١ًمال ذاك قمـ اجلقاب يٛمٙمـ ُم٤م هذا

 جيٕمٚمف أن ممٙمـ هؾ: يٕمٜمل ًمٚمقًمد، سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٘مط اًمٗمريْم٦م خيص هذا :مداخؾي

 شمٓمقع؟

 أن يٛمٙمٜمف ويمذًمؽ شمٓمققًم٤م، أبٞمف قمـ حي٩م أن يٛمٙمـ اًمقًمد يٛمٙمـ، ٓ :افشقخ

 .اًمتٜمٗمؾ سم٤مب ُمـ قمٜمف يٕمتٛمر

 (11:17:11/ (11) ضمدة ومت٤موى)

 



 املوتى أحكام مو
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 إمقات تؼيح حؽؿ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ورد طمديث٤ًم، إُمقات شمنميح ُمقوقع ذم قمٚمٛم٧م :شمال

 هبذا اؾمتدٓل وهٜم٤مك ،شطمل وهق يمٙمنه اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن: »واًمًالم اًمّمالة

 مل احلدي٨م هذا ٕن أؾم٤ٌمب: أي قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض اعمٞم٧م شمنميح طمرُم٦م قمغم احلدي٨م

ح، ٟم٘مدر اًمٕمٚم٦م اٟمتٗم٧م  إذا سمحٞم٨م ُُمَٕمٚمَّاًل، يٙمـ  اعمقوقع؟ ذم رأجٙمؿ ومام ُٟمنَمِّ

 قمٔمؿ يمن اعم١مُمـ اعم١مُمـ، وهق سم٘مٞمد، ًمٙمـ احلدي٨م يدل يمام هق رأجل :افشقخ

 .طمٞم٤مً  يمٙمنه اعم١مُمـ اعمٞم٧م

 ًمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م متثٞماًل، ومٞمف ٕن إـمالىم٤ًم: جيقز ٓ ًمٚمٛمًٚمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤مًمتنميح 

 واوح ًمٚمٛمًٚمؿ، اًمتل احلرُم٦م شمٚمؽ ًمف ًمٞمس ٕنف ضم٤مز: أهٚمف سم٢مذن يم٤من وم٢مذا اعمًٚمؿ،

 .اجلقاب

 اجلرائؿ يٙمِمػ اًمتنميح: يٕمٜمل اًمنمقمل، اًمٓم٥م اؾمٛمف رء ومٞمف :شمال

 ذًمؽ؟ جيٞمز اًمًٜم٦م ذم رء ومٞمف ُم٤م هذا، ويٙمِمػ

٤ًٌّم ًمٞمس هذا :افشقخ
ق أن جي٥م وم٘مٝمل، ـم٥م هذا ذقمٞم٤مً  ـمِ  .إُمريـ سملم ُٟمَٗمرِّ

 يم٤من يمام سم٤مًمرأي، اضمتٝم٤مدات جيتٝمدون اًمزُم٤من آظمر وذم ظم٤مص٦م اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض 

 اًمٗم٘مف دراؾم٦م قمـ اًمٌٕمد قمٚمٞمٝمؿ يٖمٚم٥م :أوًٓ  ه١مٓء ًمٙمـ سم٤مًمٙمقوم٦م، اًمرأي أهؾ قمـ ي٘م٤مل

ٜمِّل، ًه َتٜمٌط اًمٗم٘مف: سمف وأقمٜمل اًم ًْ  إمم أفمٗم٤مرهؿ ٟمٕمقُم٦م ُمٜمذ ُيْٕمٜمَقن ٓ ٕهنؿ اًمًٜم٦م: ُمـ اعمُ

 يمٜمقز ُمـ ومٞمٝم٤م سمام واإلطم٤مـم٦م اًمًٜم٦م سمدراؾم٦م يٕمٜمقن ٓ اًمنميٕم٦م، ذم ديم٤مشمرة يتخرضمقا  أن

 ٟمص ومٞمف ُم٤م دام وُم٤م هٙمذا، شم٘متيض اعمّمٚمح٦م أن رأُّيؿ يًتٕمٛمٚمقا  وإٟمام ٟمّمقص، وُمـ

 هذه سمٛمثؾ ومُٞمْٗمُتقن ُمٕمٚمقُم٤مهتؿ، - ـمٌٕم٤مً  – طمدود ذم هذا ذًمؽ، ُمـ يٛمٜمع اًمنمع ذم

 .اًمٗمت٤موى

 وٓ ُٟمْٕمِٛمُٚمفُ  ٓ اًمنمع ذم ُمٜمّمقص ُهقَ  ُم٤م زُم٤منٍ  ذم وىمٕمٜم٤م يمٞمػ اٟمٔمر أن ًمٙمـ 

ٛمف،  ؾمٌٞمؾ ذم قمٜمدٟم٤م ُمـ ٟمجتٝمد: ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ اًمنمع، ذم ُمٜمّمقص٤مً  ًمٞمس وُم٤م ُٟمَحٙمِّ

 ذـم٦م يٛمثؾ اًمرص٤مص هذا ُُمَٕمٞمَّٜم٦م، ٟمققمٞم٦م ُمـ سمرص٤مص٦م ىُمتِؾ اًم٘متٞمؾ هذا أنف إفمٝم٤مر



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ أطمٙم٤مم اعمقشمك

 

171 

 هقي٦م َتديد إمم اًمرص٤مص ٟمققمٞم٦م يمِمػ ُمـ ويتقصٚمقا  إًمخ، دُم٤مء ؾمٗم٤ميمل يٛمثؾ ُمثاًل،

 .اعمجرم

 ذم ايمتِمٗمٜم٤م هذا، صمٛمرة ُم٤م ومٞمف اعمَُتٜمَٓمَّع سمؾ ومٞمف اعمُـ٤ٌمًمغ اًمتح٘مٞمؼ هذا سمجقاز ىمٚمٜم٤م ًمق

 طم٘م٤مئؼ سمتث٧ٌم قمؿ ٕنف ضمدًا، ٟمدر ُم٤م إٓ ُي٘متؾ ٓ ي٘متؾ؟ هؾ اًم٘م٤مشمؾ، هق ُمـ إظمػم

 إطمٙم٤مم ُٟمَٕمٓمِّؾ ذًمؽ ُمع اًمدىمٞم٘م٦م، اًمٓمٌٞم٦م اًمٌحقث هذه ُمثؾ إمم َتت٤مج ُم٤م ي٘مٞمٜمٞم٦م

 .طمتامً  ًمديٙمؿ ُمٕمروف هذا اًمنمقمٞم٦م،

 جمرُملم ه٤مي اعمجرم، يمِمػ اًمنمقمل؟ اًمٓم٥م هذا ُمـ اعم٘مّمقد ُم٤م: إذاً 

 .إبّم٤مر أوزم ي٤م وم٤مقمتؼموا اًمنمقمل، احلد قمٚمٞمٝمؿ ٟم٘مٞمؿ وُم٤م يقم يمؾ سم٤مًمٕمنمات

 َأضَمَٚمف وًَمِ٘مل ىُمتِؾ هق ُم٤م ومقق أنف اًم٘متٞمؾ، هذا سمجث٦م متثٞمؾ ومٞمف ُم٤م أن ومروٜم٤م ًمق هذا

ح ٟمحـ ٟم٠ميت اًمٜم٤مس، سملم ؾمٞمحٙمؿ اًمذي هق قمزوضمؾ اهلل سم٤ٌمـمؾ، سمحؼ رسمف قمٜمد  وُٟمنَمِّ

ن٤م يمام ي٘م٤مل وُمثٚمام قمٚمٞمف، وٟمتٕمٚمؿ ومٞمف  اؾمتْمٕمٗمقك»: إدب يمت٥م سمٕمض ذم ىمرأ

 ومٚمـ ضمقًم٦م، وًمف صقًم٦م ًمف واطمد ًمق إؾمد، ؿمٌؾ ًمؽ َوَصُٗمقا  هالَّ  «ومقصٗمقك

 ي٠مظمذوا أؾم٤مس ُمـ وقمٛمرو زيد ويتٝمٛمقا  يؽميمقه اًمتٛمثٞمؾ، هذا سمف ُيَٛمثِّٚمقا  أن يًتٓمٞمٕمقا 

 ذم ومٞمف ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ اًمنمقمل، سم٤مًمٓم٥م اًمٓمٌل اًمٗمحص ُمـ اًمٜمقع هذا ومتًٛمٞم٦م سمث٠مره،

 .اًمتٕمٌػم ذم شم٤ًمُمح: رأجل

 اًمٓم٥م ُمثؾ اًمٜم٤مطمٞم٦م، هذه قمغم ومٞمف ؾمٛمٕم٧م أو ىمرأتف آظمر ًمٗمظ ذم :مداخؾي

 .اًمٓمٌل اًمتٕمٚمٞمؿ ًمٖم٤مي٦م أو اًمنمقمل،

 ُمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اًم٘م٤ميض يٚمزم ُم٤م هق اعم٘مّمقد اًمنمقمل، ًمٚمٓم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم: ٟم٘مقل 

 وإذا سمٞمٜم٦م، إمم سمح٤مضم٦م اًم٘م٤ميض يذيمر طمتك احلٙمؿ ُم٤م، ىمْمٞم٦م ذم رأج٤مً  أو طمٙمامً  ًمٞمّمدر

: أنقاع أرسمٕم٦م اإلؾمالم ذم ُمٕمرووم٦م واًمٌٞمٜم٤مت سم٘مرائـ، يًت٠منس يم٤مومٞم٦م همػم سمٞمٜم٦م وضمدت

 أو إثر ُمـ إظمرى إُمقر وهذه واًمِمٝمقد، اعمقصم٘م٦م واًمِمٝم٤مدات واًمٞمٛملم آقمؽماف

 شمٕمتؼم يمٚمٝم٤م صقرة أو اجلريٛم٦م ُمٙم٤من ذم سم٘مٞم٧م قمالُم٤مت ُمـ أو اًمٓمٌل، اًمٗمحص ُمـ

 طمٙمؿ، إصدار ذم قمٚمٞمٝم٤م آقمتامد يٛمٙمـ ٓ وًمٙمـ اًم٘م٤ميض، ومٞمٝم٤م يًت٠منس ىمرائـ،

 .سَمٞمِّٜم٦م وًمٞم٧ًم ىمريٜم٦م ٕهن٤م وٕمٞمٗم٦م ومٝمل قمٛمٚم٧م ًمق طمتك اًم٘م٤ميض أُم٤مم أصالً  وم٘مٞمٛمتٝم٤م
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 .أبداً  رد قمٚمٞمف ومٞمف ُم٤م ؾمٚمٞمؿ، يمالم :افشقخ

  (11: 17: 11/   111/  واًمٜمقر اهلدى)

 ضػالً  ـون إذا ادقً تؼيح حؽؿ

 ؟[ـمٗمال يم٤من إذا اعمٞم٧م شمنميح طمٙمؿ]: مداخؾي

 سم٠مبٞمف ُيْٚمَحؼ ومٝمق اًمتٙمٚمٞمػ، ؾمـ سمٚمقغ ىمٌؾ ُم٤مت إذا اًمّمٖمػم اًمقًمد ـمٌٕم٤مً  :افشقخ

 اعمًٚمؿ أن ُمِمٙمٚم٦م وهذه اعمًٚمؿ، ًمألب ُم٤م واخلّم٤مئص احل٘مقق ُمـ وًمف اعمًٚمؿ،

 اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن: »ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل إُمقات، قمٔم٤مم يمن يتٕم٤مـمك

 ش.طمٞم٤مً  يمٙمنه اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن: »رواي٦م وذمش طمٞم٤مً  يمٙمنه

 يتح٤مؿمك أن ومٞمج٥م اًمٓم٥م، ًمٞمدرس ُمْمٓمراً  اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يم٤من إذا :وًمذًمؽ

ب أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف يم٤من إذا يتحرى أن وجي٥م اعمخ٤مًمٗم٦م، هذه ُمثؾ ذم اًمقىمقع  أو ُيـَجرِّ

 .اعمًٚمؿ ضمث٦م قمغم وًمٞمس اًمٙم٤مومر، ضمث٦م قمغم َيَتَٛمّرن

  (11: 11: 11/   177/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادقً ظظؿ ـرس ظـ افـفل مـ افعؾي

 هذا ضمث٦م أن اإليذاء ُمٕمٜمك ُمـ هؾ إيذاء ومٞمف هؾ ُمٞم٧م، وهق اًمٕمٔمؿ يمن :ادؾؼل

 شمت٠مخؿ؟ اعمٞم٧م

 .ٓ :افشقخ

 .ذًمؽ يِمٛمؾ ٓ ٓ، :ادؾؼل

 . ُمٕمٜمقي إيذاء ٓ، :افشقخ

  (11: 16: 16/   117/  واًمٜمقر اهلدى)
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 تعوػ؟ اهلل يؽؾؿف اهلل شبقؾ يف ُيؼتؾ مـ ـؾ هؾ

 يمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل أن احلدي٨م طملم واًمديؽ اهلل رطمؿ ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾي

 ..قمٜمف اهلل ريض طمرام سمـ اهلل قمٌد

 سم٤مًمف؟ ُم٤م :افشقخ

 ؾمٌح٤مٟمف اهلل قمٜمد اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ي٘متؾ إٟم٤ًمن يمؾ أن هذا ُمـ ٟمٗمٝمؿ هؾ :مداخؾي

 يٙمٚمٛمف؟ وشمٕم٤ممم

ًمد ظمّمقصٞم٦م ًمف، ظمّمقصٞم٦م هذه ٓ، :افشقخ  .اهلل رمحٝمام ضم٤مسمر ًمقا

 (11:17:11/ (1) راسمغ ومت٤موى)

 



 القبور زيارة كتاب

 1 وأحكامها

                                                           

 ذم اًم٘مٌقر زي٤مرة أطمٙم٤مم ذم ظم٤مص٤م ومّمال قم٘مدُت  وأن ؾمٌؼ وىمد ،ش81-78 اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)

ؾ اًمٕم٘مٞمدة، ُمقؾمققم٦م ُمـ اًمث٤مين اعمجٚمد  .ضم٤مُمٕمف ىمٞمده. هٜم٤مك سمام هٜم٤م ُم٤م ومُٞمٙمٛمَّ
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ر هبو فالتعوظ افؼبقر زيورة تؼع ُـّ  ٓ أن رشيطي أخرة وتذ

 شبحوكف افرب يغضى مو ظـدهو يؼقل

ر هب٤م ًمالشمٕم٤مظ اًم٘مٌقر زي٤مرة وشمنمع -  ُم٤م قمٜمده٤م ي٘مقل ٓ أن ذيٓم٦م أظمرة وشمذيمه

 أو شمٕم٤ممم، اهلل دون ُمـ سمف وآؾمتٖم٤مصم٦م اعم٘مٌقر يمدقم٤مء وشمٕم٤ممم ؾمٌج٤مٟمف اًمرب يٖمْم٥م

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف ذًمؽ، وٟمحق سم٤مجلٜم٦م، ًمف واًم٘مٓمع شمزيمٞمتف

 إين: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض احلّمٞم٥م سمـ سمريدة قمـ :إول

 زي٤مرهت٤م وًمتزديمؿ] ،[آظمرة شمذيمريمؿ وم٢مهن٤م] ومزوروه٤م، اًم٘مٌقر، زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م

 [ش.هجرا  شم٘مقًمقا  وٓ ومٚمٞمزر، يزور أن أراد ومٛمـ] ،[ظمػما 

 اًم٤ٌمـمؾ، اًمٙمالم: واهلجرش: 111/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

 اجل٤مهٚمٞم٦م سمٙمالم يتٙمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ومرسمام اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ قمٝمدهؿ ًم٘مرب أوٓ اًمٜمٝمل ويم٤من

 هلؿ أبٞمح ُمٕم٤معمف واؿمتٝمرت أطمٙم٤مُمف، ومتٝمدت آؾمالم، ىمقاقمد اؾمت٘مرت ومٚمام اًم٤ٌمـمؾ،

 ش.هجرا  شم٘مقًمقا  وٓ: »سم٘مقًمفط   واطمت٤مط اًمزي٤مرة،

 اعمٞم٧م دقم٤مء ُمـ اًمزي٤مرة قمٜمد وهمػمهؿ اًمٕم٤مُم٦م يٗمٕمٚمف ُم٤م أن خيٗمل وٓ: ىمٚم٧م

 .سمح٘مف اهلل وؾمقال سمف وآؾمتٖم٤مصم٦م

 ذًمؽ، ذم اهلل طمٙمؿ هلؿ يٌٞمٜمقا  أن اًمٕمٚمامء ومٕمغم اًم٤ٌمـمؾ، واًم٘مقل اهلجر أيمؼم ُمـ هلق

 .ُمٜمٝم٤م واًمٖم٤مي٦م اعمنموقم٦م اًمزي٤مرة ويٗمٝمٛمقهؿ

 اًمزي٤مرة ذم أطم٤مدي٨م قم٘م٥مش 161/ 1ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل وىمد

 وأهن٤م ومٞمٝم٤م، احلٙمٛمف وسمٞم٤من اًم٘مٌقر زي٤مرة ُمنموقمٞم٦م قمغم دال اًمٙمؾ: »ُمٜمٝم٤م واحلٙمٛم٦م

 ش.ذقم٤م ُمرادة شمٙمـ مل هذه ُمـ ظمٚم٧م وم٢مذا ،... - ًمالقمت٤ٌمر

 زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ إين: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ :افثوين

 [ش.اًمرب يًخط ُم٤م شم٘مقًمقا  وٓ] قمؼمة، ومٞمٝم٤م وم٢من ومزوروه٤م، اًم٘مٌقر

 :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ :افثوفٌ
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 اًمٕملم، وشمدُمع اًم٘مٚم٥م، شمرق وم٢مهن٤م ومزوروه٤م أٓ اًم٘مٌقر زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م»

 ش.هجرا  شم٘مقًمقا  وٓ آظمرة، وشمذيمر

/ 1» وأمحدش 176 ،171/ 1» رواه صمؿ طمًـ، سمًٜمدش 176/ 1» احل٤ميمؿ أظمرضمف

 .وٕمػ وومٞمف سمٜمحقه، قمٜمف أظمرى ـمريؼ ُمـش 111 117

 [.117] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبقر زيورة اشتحبوب يف ـوفرجول افـسوء

  ىمقًمف قمٛمقم: إول: ًمقضمقه اًم٘مٌقر، زي٤مرة اؾمتح٤ٌمب ذم يم٤مًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء -

 .اًمٜم٤ًمء ومٞمف ومٞمدظمؾش اًم٘مٌقر ومزوروا» .. ط 

 .إُمر أول ذم اًم٘مٌقر زي٤مرة قمـ هنك ح٤مط   اًمٜمٌل أن: وسمٞم٤مٟمف

 قمـ هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م» ىم٤مل ومٚمام ُمٕم٤م، واًمٜم٤ًمء ًمٚمرضم٤مل ؿم٤مُمال يم٤من اًمٜمٝمل أن ؿمؽ ومال

 أول ذم يم٤من قمام خيؼمهؿ أنف ضورة اجلٜمًلم يٕمٜمل يم٤من أنف ُمٗمٝمقُم٤م يم٤منش اًم٘مٌقر زي٤مرة

 اجلٛمٚم٦م ذم اخلٓم٤مب أن ًمزاُم٤م يم٤من يمذًمؽ، إُمر يم٤من وم٢مذا اجلٜمًلم، هنل ُمـ إُمر

 .أجْم٤م اجلٜمًلم سمف أراد إٟمامش ومزوروه٤م: »ىمقًمف وهق احلدي٨م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م

 سمريدة طمدي٨م ذم ُمًٚمؿ زي٤مدة ذم اعمذيمقرة آومٕم٤مل سم٘مٞم٦م ذم اخلٓم٤مب أن وي١ميده

 ًمٙمؿ، سمدا ُم٤م وم٠مُمًٙمقا  صمالث ومقق آو٤مطمل حلقم قمـ وهنٞمتٙمؿ: »آٟمٗم٤م اعمت٘مدم

: أىمقل ،شُمًٙمرا  شمنمسمقا  وٓ يمٚمٝم٤م إؾم٘مٞم٦م ذم وم٤مذسمقا  ؾم٘م٤مء ذم إٓ اًمٜمٌٞمذ قمـ وهنٞمتٙمؿ

 اخلٓم٤مب ذم اًمِم٠من هق يمام ىمٓمٕم٤م، اجلٜمًلم إمم ُمقضمف آومٕم٤مل هذه مجٞمع ذم وم٤مخلٓم٤مب

 سم٤مًمرضم٤مل، ظم٤مصش ومزوروه٤م» ىمقًمف ذم اخلٓم٤مب سم٠من ىمٞمؾ وم٢مذا ،شهنٞمتٙمؿ: يمٜم٧م: »إول

 اًمٙمٚمؿ، ضمقاُمع أويت سمٛمـ يٚمٞمؼ ٓ اًمذي إُمر ـمراوشمف، وذه٧ٌم اًمٙمالم ٟمٔم٤مم اظمتؾ

 :آشمٞم٦م اًمقضمقه شم٠مجٞمدا ويزيده ،ط سم٤مًمْم٤مد، ٟمٓمؼ ُمـ أومّمح هق وُمـ

 وم٢مهن٤م: »اًم٘مٌقر زي٤مرة ذقم٧م أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل اًمٕمٚم٦م ذم اًمرضم٤مل ُمِم٤مريمتٝمـ :افثوين

رش اًمٕملم وشمدُمع اًم٘مٚم٥م شمرق  ش.آظمرة وشمذيمِّ
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 ًمٜم٤م طمٗمٔمتٝمام طمديثلم ذم اًم٘مٌقر، زي٤مرة ذم هلـ رظمص ىمدط   اًمٜمٌل أن :افثوفٌ

 :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اعم١مُمٜملم أم

 وم٘مٚم٧م اعم٘م٤مسمر، ُمـ يقم ذات أىمٌٚم٧م قم٤مئِم٦م أن: »ُمٚمٞمٙم٦م أيب سمـ اهلل قمٌد قمـ - 1

: هل٤م وم٘مٚم٧م سمٙمر، أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد ىمؼم ُمـ: ىم٤مًم٧م أىمٌٚم٧م؟ أجـ ُمـ اعم١مُمٜملم أم ي٤م: هل٤م

 ش.سمزي٤مرهت٤م أُمر صمؿ: ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م اًم٘مٌقر؟ زي٤مرة قمـ هنكط   اهلل رؾمقل يم٤من أخٞمس

 ش.اًم٘مٌقر زي٤مرة ذم رظمصط   اهلل رؾمقل أن» قمٜمٝم٤م رواي٦م وذم

 قمٜمل أطمدصمٙمؿ أٓ: يقُم٤م ىم٤مل أنف اعمٓمٚم٥م سمـ خمرُم٦م سمـ ىمٞمس سمـ حمٛمد قمـ - 1

 وقمـ قمٜمل أطمدصمٙمؿ أٓ: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل وًمدشمف، اًمتل أُمف يريد أنف ومٔمٜمٜم٤م أُمل؟ وقمـ

 :ىم٤مًم٧م: سمغم: ىمٚمٜم٤م ؟ط اهلل رؾمقل

 وظمٚمع رداءه، ومقوع اٟم٘مٚم٥م قمٜمدي، ومٞمٝم٤مط   اًمٜمٌل يم٤من اًمتل ًمٞمٚمتل يم٤مٟم٧م ح٤م»

 يٚم٨ٌم ومٚمؿ وم٤موٓمجع، ومراؿمف، قمغم إزاره ـمرف وسمًط رضمٚمٞمف، قمٜمد ومقوٕمٝمام ٟمٕمٚمٞمف،

 اًم٤ٌمب وومتح رويدا، واٟمتٕمؾ رويدا، رداءه وم٠مظمذ رىمدت، ىمد أنف فمٝمر ريثام إٓ

 وشم٘مٜمٕم٧م: واظمتٛمرت رأد ذم درقمل ومجٕمٚم٧م رويدا، أضم٤مومف صمؿ ومخرج، ،[رويدا]

 يديف رومع صمؿ اًم٘مٞم٤مم، وم٠مـم٤مل وم٘م٤مم اًمٌ٘مٞمع، ضم٤مء طمتك اصمره قمغم اٟمٓمٚم٘م٧م صمؿ ،(1)إزاري

 وم٠مطمي. ومٝمروًم٧م ومٝمرول. وم٠مهقم٧م وأهع وم٤مٟمحروم٧م، اٟمحرف صمؿ ُمرات، صمالث

 ي٤م ُم٤مًمؽ وم٘م٤مل، ومدظمؾ اوٓمجٕم٧م، أن إٓ ومٚمٞمس ومدظمٚم٧م، ومًٌ٘متف، وم٠مطميت،

 أو ًمتخؼمين: ىم٤مل ،[اهلل رؾمقل ي٤م] ؿمئ ٓ: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م راسمٞم٦م؟ (1)طمِمٞم٤م (1)قم٤مئش

 وم٠مظمؼمشمف وأُمل، أن٧م سم٠ميب اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م اخلٌػم، اًمٚمٓمٞمػ ًمٞمخؼمين

 صدري ذم ومٚمٝمزين ٟمٕمؿ،: ىمٚم٧م أُم٤مُمل؟ رأج٧م اًمذي اًمًقاد وم٠من٧م: ىم٤مل ،[اخلؼم]

                                                           

 .[ُمٜمف.]سمٜمٗمًف قمدي ومٚمٝمذا إزاري ًم٧ًٌم سمٛمٕمٜمك اًمتٕمدي٦م، سم٤مء سمٖمػم (1)

 .[ُمٜمف.]اعمرمخ٤مت يمؾ ذم ضم٤مري٤من وضمٝم٤من ومه٤م ووٛمٝم٤م، إًمِملم ومتحش قم٤مئش» ذم جيقز (1)

 ُمِمٞمف ذم ًمٚمٛمنع يٕمرض اًمذي واًمتٝمٞم٩م اًمرسمق وهق احلِم٤م قمٚمٞمؽ وىمع ُمٕمٜم٤مه اعمٕمجٛم٦م وإؾمٙم٤من اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح (1)

شمره اًمٜمٗمس ارشمٗم٤مع ُمـ  .[ُمٜمف.]اًمٌٓمـ ُمرشمٗمٕم٦م أيش راسمٞم٦م: »وىمقل. وشمقا
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 يٙمتؿ ُمٝمام: ىم٤مًم٧م ؟!ورؾمقًمف قمٚمٞمؽ اهلل حيٞمػ أن أفمٜمٜم٧م: ىم٤مل صمؿ أوضمٕمتل، (1)هلزة

 وم٠مظمٗم٤مه - ومٜم٤مداين رأج٧م طملم أت٤مين ضمؼميؾ وم٤من ىم٤مل ٟمٕمؿ[: ىم٤مل] اهلل، يٕمٚمٛمف اًمٜم٤مس

 وفمٜمٜم٧م صمٞم٤مسمؽ ووٕم٧م وىمد قمٚمٞمؽ، ًمٞمدظمؾ يٙمـ ومل ُمٜمؽ، وم٠مظمٗمٞمتف وم٠مضمٌتف، ُمٜمؽ،

 ي٠مُمرك رسمؽ إن: وم٘م٤مل - شمًتقطمٌم أن وظمِمٞم٧م أوىمٔمؽ، أن ومٙمره٧م رىمدت، ىمد أن

: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م هلؿ أىمقل يمٞمػ: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م هلؿ، ومتًتٖمٗمر اًمٌ٘مٞمع أهؾ شم٠ميت أن

 ُمٜم٤م اعمًت٘مدُملم اهلل ويرطمؿ واعمًٚمٛملم، اعم١مُمٜملم ُمـ اًمدي٤مر أهؾ قمغم اًمًالم: ىمقزم

 ش.ًمالطم٘مقن سمٙمؿ اهلل ؿم٤مء إن وإٟم٤م واعمًت٠مظمريـ،

 اًمزي٤مرة ضمقاز قمغمش 118/ 1ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ سمف اؾمتدل واحلدي٨م 

 ٕن اًمرضم٤مل، ُمع شمِمٛمٚمٝمـ اًمرظمّم٦م أن ي١ميد وهق قمٚمٞمف، اًمدًٓم٦م فم٤مهر وهق ًمٚمٜم٤ًمء

 اعمديٜم٦م، ذم سمٕم٤مئِم٦م سمٜمكط   أنف ُمٕمٚمقم هق ح٤م اعمديٜم٦م، ذم يم٤مٟم٧م إٟمام اًم٘مّم٦م هذه

 شم٤مرخي٤م ٟمٕمرف ٓ يمٜم٤م وإن هبذا ٟمجزم وٟمحـ ُمٙم٦م، ذم إُمر أول ذم يم٤من إٟمام واًمٜمٝمل

: وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صؾ ىمقًمف ُمـ وذًمؽ ًمف، يِمٝمد اًمّمحٞمح آؾمتٜمت٤مج ٓن ذًمؽ، ي١ميد

 اًمٕمٝمد دون اعمدين، اًمٕمٝمد ذم ينمع أن اًمٜمٝمل هذا ُمثؾ ذم يٕم٘مؾ ٓ إذش هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م»

 واًمٕم٘مٞمدة، سم٤مًمتقطمٞمد يتٕمٚمؼ ومٞمام هق إٟمام إطمٙم٤مم ُمـ ومٞمف ذع ُم٤م أيمثر يم٤من اًمذي اعمٙمل

 يٜم٤مؾم٥م إٟمام وشمنميٕمف اًمذرائع، ؾمد سم٤مب ُمـ ٕنف اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ اًمزي٤مرة قمـ واًمٜمٝمل

 ىمري٤ٌم، سم٤مًمنمك وقمٝمدهؿ سم٤مٓؾمالم، قمٝمد طمديتل ومٞمف، يم٤مٟمقا  اًمٜم٤مس ٓن اعمٙمل اًمٕمٝمد

 اًمتقطمٞمد اؾمت٘مر إذا طمتك اًمنمك، إمم ذريٕم٦م شمٙمقن ٓ ًمٙمل اًمزي٤مرة قمـط   ومٜمٝم٤مهؿ

 ـمٞمٚم٦م يدقمٝمؿ أن وأُم٤م اًمزي٤مرة، هلؿ أذن اًمنمك أنقاع ُمـ يٜم٤مومٞمف ُم٤م وقمرومقا  ىمٚمقهبؿ، ذم

 قمـ ضمدا سمٕمٞمد ومٝمق اعمديٜم٦م ذم قمٜمٝم٤م يٜمٝم٤مهؿ صمؿ اًمزي٤مرة، ذم قم٤مدهتؿ قمغم اعمٙمل اًمٕمٝمد

 يمذًمؽ يم٤من وم٢مذا ُمٙم٦م، ذم شمنميٕمف يم٤من إٟمام اًمٜمٝمل سم٠من ضمزُمٜم٤م وهلذا اًمتنميع، طمٙمٛم٦م

 ذم اٟم٘مدح ؿمئ وم٢مٟمف ومت٠مُمٚمف ذيمرٟم٤م، ُم٤م قمغم واوح دًمٞمؾ اعمديٜم٦م ذم سم٤مًمزي٤مرة ًمٕم٤مئِم٦م وم٠مذٟمف

 ومٛمـ أظمٓم٠مت وإن اهلل، ومٛمـ أص٧ٌم وم٤من اًمقضمف، هذا قمغم ذطمف ُمـ أر ومل اًمٜمٗمس،

 .ٟمٗمز

                                                           

 [.ُمٜمف. ]اًمّمدر ذم اًمٙمػ سمجٛمع اًميب: اًمٚمٝمز (1)
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 وىمدش: »16 ص» سم٘مقًمف ذًمؽ قمغمش ذقمٞم٦م وصٞم٦م» رؾم٤مًم٦م ص٤مطم٥م اؾمتدٓل وأُم٤م

 اهلل ريض محزة قمٛمٝم٤م ىمؼم زي٤مرة قمغم قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م اسمٜمتفط   اًمرؾمقل أىمر

 ش.قمٜمف

 اًمًٜم٦م، يمت٥م ُمـ ؿمئ ذم ًمف أصؾ ٓ اعمذيمقر آىمرار ٕن سم٤مـمؾ، اؾمتدٓل ومٝمق

 وم٘مط زي٤مرة هق إٟمام قمٜمٝم٤م اهلل ريض قمٜمٝم٤م اعمروي وم٢من اعمقًمػ، ُمـ ومه٤م إٓ أفمٜم٦م وُم٤م

 رواي٦م ُمـ وم٢مٟمف قمٜمٝم٤م، ذًمؽ يث٧ٌم ومال ذًمؽ وُمع أصال، اعمزقمقم ًمْلىمرار ذيمر ومٞمف ًمٞمس

 سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م أن أبٞمف قمـ احلًلم سمـ قمغم أبٞمف قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر قمـ داود سمـ ؾمٚمٞمامن

 .قمٜمده وشمٌٙمل ومتّمكم مجٕم٦م يمؾ محزة قمٛمٝم٤م ىمؼم شمزور يم٤مٟم٧م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صكم اًمٜمٌل

 ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م، اًم٘مٌقر زي٤مرة ضمقاز وومٞمفش: »76/ 1ش »اًمٕمٛمدة» ذم اًمٕمٞمٜمل وىم٤مل

ئر يم٤من ة أو رضمال اًمزا ، أو ُمًٚمام اعمزور يم٤من وؾمقاء: اُمرأ  ذم اًمٗمّمؾ ًمٕمدم يم٤مومرا

 ش.ذًمؽ

 ًمٕمدم» ىمقًمف قم٘م٥م وم٘م٤مل احلدي٨م قمغم يمالُمف آظمر ذم أجْم٤م احل٤مومظ ٟمحقه وذيمر

 ص٤مطم٥م وىم٤مل اجلٛمٝمقر، ىمٓمع وسم٤مجلقاز: اًمٜمقوي ىم٤ملش: »ذًمؽ ذم آؾمتٗمّم٤مل

 ش.اٟمتٝمك. همٚمط وهق اًمٙم٤مومر ىمؼم زي٤مرة دمقز ٓ: احل٤موي

ة زي٤مرة ضمقاز ُمـ احلدي٨م قمٚمٞمف دل وُم٤م  إٟمام وًمٙمـ احلدي٨م، ُمـ اعمت٤ٌمدر هق اعمرأ

 أؾمٚمٗمٜم٤مه ُم٤م شمذيمرٟم٤م إذا اًمٔم٤مهر، هق وهذا اًمٜمٝمل، ىمٌؾ شم٘مع مل اًم٘مّم٦م يم٤مٟم٧م إذا ذًمؽ يتؿ

 أم أُمف سمف ضم٤مءت ُمدين وهق أنس رواه٤م اًم٘مّم٦م وأن ُمٙم٦م، ذم يم٤من اًمٜمٝمل أن سمٞم٤من ُمـ

 ُمدٟمٞم٦م، اًم٘مّم٦م ومتٙمقن ؾمٜملم، قمنم اسمـ وأنس اعمديٜم٦م، ىمدم طملمط   اًمٜمٌل إمم ؾمٚمٞمؿ

 هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل وأُم٤م اجلقاز، قمغم هب٤م آؾمتدٓل ومتؿ اًمٜمٝمل، سمٕمد أهن٤م ومث٧ٌم

 ش:111/ 1ش »اًمًٜمـ

 ش.اًمزي٤مرة قمـ اًمٜمٝمل مجٚمتٝم٤م وُمـ قمٜمف، هنك ُم٤م وشمرك سمف أُمر ُم٤م ومٕمؾ اهلل، وشم٘مقى»

ة قمٜمد يم٤من ًمق ومّمحٞمح  يٜمًخ، ومل اؾمتٛمر وأنف اًمزي٤مرة قمـ اًمٜم٤ًمء سمٜمٝمل قمٚمؿ اعمرأ

 ومٝمق ًمديٜم٤م ُمٕمروف همػم وهذا أُم٤مش اًمزي٤مرة قمـ اًمٜمٝمل مجٚمتٝم٤م وُمـ: »ىمقًمف يث٧ٌم ومحٞمٜمئذ
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  اهلل رؾمقل ًمٜمٝم٤مه٤م ُمًتٛمرا  يزال ٓ اًمٜمٝمل يم٤من ًمق أنف وي١ميده صحٞمح، همػم اؾمتدٓل

طم٦م اًمزي٤مرة قمـط   قم٤مُم٦م، سمّمقرة اهلل سمت٘مقى سم٠مُمره٤م يٙمتػ ومل هل٤م، ذًمؽ وسملم سا

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن فم٤مهر وهذا

 [119] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبقر زيورة مـ اإلـثور فؾـسوء جيقز ٓ

 يٗميض ىمد ذًمؽ ٓن قمٚمٞمٝم٤م، واًمؽمدد اًم٘مٌقر زي٤مرة ُمـ اإليمث٤مر هلـ جيقز ٓ ًمٙمـ -

 ًمٚمٜمزه٦م، جم٤مًمس اًم٘مٌقر واخت٤مذ واًمتؼمج اًمّمٞم٤مح ُمثؾ ُمـ اًمنميٕم٦م، خم٤مًمٗم٦م إمم هبـ

 آؾمالُمٞم٦م، اًمٌالد سمٕمض، ذم اًمٞمقم ُمِم٤مهد هق يمام اًمٗم٤مرغ، اًمٙمالم ذم اًمقىم٧م وشمْمٞمٞمع

 وذم»ط   اهلل رؾمقل ًمٕمـ: »اعمِمٝمقر سم٤محلدي٨م - اهلل ؿم٤مء إن - اعمراد هق وهذا

 ُمـ شمٌلم وم٘مد[: ىم٤مل صمؿ احلدي٨م اإلُم٤مم ظمرج صمؿش.]اًم٘مٌقر زواراتش اهلل ًمٕمـ: ًمٗمظ

 هريرة أيب طمدي٨م ٓشمٗم٤مقش زوارات» سمٚمٗمظ هق إٟمام ومٞمف اعمحٗمقظ أن احلدي٨م ختري٩م

 ومٝمل وٕمػ ُمـ ومٞمف ُم٤م قمغم آيمثريـ، رواي٦م ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ويمذا قمٚمٞمف وطم٤ًمن

 ُمـ آظمرى اًمرواي٦م اعمذيمقر آشمٗم٤مق ذم يي ٓ يمام شمي، ومال ًمٚمِمٝم٤مدة شمّمٚمح مل إن

 إٟمامش زوارات» اًمٚمٗمظ ومٝمذا يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا فم٤مهر، هق يمام قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م

 .اًمزي٤مرة يٙمثرن اًماليت اًمٜم٤ًمء ًمٕمـ قمغم يدل

 احلدي٨م هبذا يٕم٤مرض أن طمٞمٜمئذ جيقز ومال اًمٚمٕمـ، يِمٛمٚمٝمـ ومال همػمهـ سمخالف

 .قم٤مُم٦م وشمٚمؽ ظم٤مص ٕنف ًمٚمٜم٤ًمء، اًمزي٤مرة اؾمتح٤ٌمب قمغم اًمداًم٦م آطم٤مدي٨م ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م

 ُم٤م ٟمحق وإمم اًمٜمًخ، دقمقى ُمـ أومم اجلٛمع ومٝمذا حمٚمف، ذم ُمٜمٝمام سمٙمؾ ومٞمٕمٛمؾ

 :اًم٘مرـمٌل وم٘م٤مل اًمٕمٚمامء، ُمـ مج٤مقم٦م ذه٥م ذيمرٟم٤م

 اًمّمٞمٖم٦م شم٘متْمٞمف ح٤م اًمزي٤مرة، ُمـ ًمٚمٛمٙمثرات هق إٟمام احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمٚمٕمـ»

 .واًمتؼمج اًمزوج طمؼ شمْمٞمٞمع ُمـ ذًمؽ إًمٞمف يٗميض ُم٤م اًم٥ًٌم وًمٕمؾ اعم٤ٌمًمٖم٦م، ُمـ

 ُمـ ُم٤مٟمع ومال ذًمؽ مجٞمع أُمـ إذا: ي٘م٤مل وىمد ذًمؽ وٟمحق اًمّمٞم٤مح ُمـ يٜمِم٠م وُم٤م
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 ش.واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل إًمٞمف حيت٤مج اعمقت شمذيمر ٕن هلـ، اإلذن

 يٜمٌٖمل اًمذي هق اًمٙمالم وهذاش: »91/ 1ش »آوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 ش.اًمٔم٤مهر ذم اعمتٕم٤مرو٦م اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع ذم اقمتامده

 ًمٚمجقاز اؾمتدل وًمٙمٜمف ،شاًمًالم ؾمٌؾ: »ذم أجْم٤م اًمّمٜمٕم٤مين ذه٥م اجلٛمع هذا وإمم

 قمٜمٝمام اهلل ريض قمكم سمـ احلًلم طمدي٨م: أوٓ قمٚمٞمٝم٤م، أنٌف أن وم٠مطم٧ٌٌم ٟمٔمر ومٞمٝم٤م سم٠مدًم٦م

 ش.وشمٌٙمل ومتّمكم مجٕم٦م يمؾ محزة قمٛمٝم٤م ىمؼم شمزرو يم٤مٟم٧مط   اًمٜمٌل سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م أن»

 ُمٜم٘مٓمع، وهق» وىم٤ملش 78/ 1» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمفش 177/ 1» احل٤ميمؿ أظمرضمف

 هذيـ وؾمٙمقت! اًمّمٜمٕم٤مين وشمٌٕمفش 118/ 1ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ قمٚمٞمف وؾمٙم٧م

 وًمٞمس. أظمرى قمٚم٦م ُمـ ؾم٤ممل أنف يقهؿ ىمد سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع إقمالًمف قمكم اًمٌٞمٝم٘مل واىمتّم٤مر

 .ىمري٤ٌم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام يمذًمؽ

 أو اًمقًمديـ ىمؼم زار ُمـ: »ُمرؾمالش اإليامن ؿمٕم٥م» ذم اًمٌٞمٝم٘مل طمدي٨م: صم٤مٟمٞم٤م

 ش.سم٤مرا ويمت٥م ًمف قمٗمق مجٕم٦م يمؾ ذم أطمدمه٤م

 هق وًمٞمس ُمقوقع، هق سمؾ ضمدا وٕمٞمػ وهق. أجْم٤م اًمّمٜمٕم٤مين قمٚمٞمف ؾمٙم٧م

 سمـ حمٛمد هق إٟمام رومٕمف اًمذي ٓن ُمٕمْمؾ هق سمؾ اًمّمٜمٕم٤مين، ذيمر يمام وم٘مط ُمرؾمؾ

 أبك اسمـ رواهش: »118/ 1ش »آطمٞم٤مء ختري٩م» ذم إًمٕمراىمل ىم٤مل شم٤مسمٕمٞم٤م، وًمٞمس اًمٜمٕمامن

 اًمٕمالء سمـ حيٞمك قمـ شمٚم٘م٤مه وهق: ىمٚم٧مش. جمٝمقل اًمٜمٕمامن سمـ حمٛمد ُمٕمْمؾ، وهق اًمدٟمٞم٤م

 ويمٞمع يمذسمف وحيٞملش 199» اًمّمٖمػم ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف هريرة أبك قمـ سمًٜمده اًمٌجكم

 :أبٞمف قمـش 119/ 1» طم٤مشمؿ أبك اسمـ وىم٤مل وأمحد،

 ش.19 رىمؿ» اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم ُمٗمّمالً  خترجيف واٟمٔمرش. ُمقوقع يم٠منف ضمدا، ُمٜمٙمرا  احلدي٨م»

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 فؾؼبقر افـسوء زيورة مؼوظقي

 يم٤من يمام - اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ قم٤مم اًم٘مٌقر، سمزي٤مرة إطم٤مدي٨م ذم اًمث٤مسم٧م إُمر [:اإلموم ؿول]
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 أطمٙم٤مم يمت٤ميب ذم قم٘مدشمف يمٜم٧م ظم٤مص ومّمؾ ذم جمٛمققم٦م وهل ،- ىمٌؾ ُمـ قمٜمٝم٤م اًمٜمٝمل يِمٛمٚمٝمـ

 أن ذم آظمر ومّمالً  ىمٌٚمف قم٘مدت يمام. اعم٘مدؾمٞم٤من اًمٗم٘مٞمٝم٤من ذيمره٤م ىمد وسمٕمْمٝم٤م ،116رىمؿ اجلٜم٤مئز

 ش.16» رىمؿ اًمٜم٤ًمء، دون سم٤مًمرضم٤مل ظم٤مص اجلٜم٤مئز اشم٤ٌمع ومْمؾ

 .(1111/ 11/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾـسوء افؼبقر زيورة

 زارتط   اًمٜمٌل ووم٤مة سمٕمد قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م أن ىمٚم٧م ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾي

 هذا؟ ذم ٟمص هٜم٤مك هؾ اًم٘مٌقر،

 اًمّمديؼ سمٙمر أيب اسمـ اًمرمحـ قمٌد أنش اًمؽمُمذي ؾمٜمـ» ذم ضم٤مء ٟمٕمؿ، أي :افشقخ

 .اعمديٜم٦م قمـ سمٕمٞمداً  ُم٤مت أظم٤مه٤م،

 : وىم٤مًم٧م اًمِمٕمر ُمـ سمٞمتلم ذيمرت اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وأفمـ ىمؼمه، زارت

 .طمٚمقيـ سمٞمتلم هؿ اًمٌٞمتلم، ُمٜمٙمؿ يذيمر ُمـ

 ...ذيمرى ومٞمٝمؿ :مداخؾي

 .اًمرمحـ قمٌد أظمٞمٝم٤م ىمؼم زارت أهن٤م اعمٝمؿ :افشقخ

 .اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم هذا إثر يٕمٜمل :مداخؾي

 ذم هٜم٤مك ٕن اًمدُمِم٘مٞملم: ٟمحـ ًمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤مئدة إثر هذا وذم ٟمٕمؿ، أي :افشقخ

 . اًمرمحـ قمٌد سمٛمًجد يًٛمك ُمًجد سمٖمداد ؿم٤مرع ُمٜمتّمػ

ك اعمًجد هذا :افشقخ ٛمَّ ًَ  ًمقطم٦م ُمٙمتقب سمف ويٕمٜمقن اًمرمحـ، قمٌد سمٛمًجد ُي

 احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وأن٤م سم٤مًمداظمؾ، ىمؼم وومٞمف اًمّمديؼ، سمٙمر أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد ُمًجد: هٜم٤م

 سمـ اًمرمحـ سمٕمٌد أتك اًمذي ُم٤م مج٤مقم٦م ي٤م: هلؿ ٟم٘مقل أن ٟمريد هٜم٤مك، صٚمٞم٧م ُم٤م قمٛمري

 قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أظمتف وذه٧ٌم اعمديٜم٦م، ُمـ ىمري٤ٌمً  ُم٤مت وهق دُمِمؼ، ذم هٜم٤م سمٙمر أيب

ر، ُيـْحِزن اًمذي اًمِمٕمر هذا وىم٤مًم٧م وزارشمف،  وهور، هٜم٤مء ذم قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م يمٞمػ وُيَذيمِّ
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ق ُمٜمف ٟمج٤مة ٓ اًمذي اعمقت ضم٤مء صمؿ  .سمٞمٜمٝمام وَمَٗمرَّ

 اًم٘م٤مئٛم٦م وأراء إومٙم٤مر ُمـ يمثػم سم٢مسمٓم٤مل اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٤مت شم٤ًمقمد وهٙمذا

 . ؾمٚمٓم٤من ُمـ هب٤م اهلل أنزل ُم٤م اًمتل اًمت٘م٤مًمٞمد قمغم

  (11: 11: 17/   161/  واًمٜمقر اهلدى)

 فالتعوظ فؾـسوء افؼبقر زيورة

 وم٘مط؟ ًمالشمٕم٤مظ يم٤مٟم٧م إذا اًم٘مٌقر زي٤مرة ًمٚمٜم٤ًمء جيقز هؾ :مداخؾي

َـّ  أن قم٤مم، ذط وهق أظمر واًمنمط ذط، هذا ٟمٕمؿ، :افشقخ  ُمتحج٤ٌمت َيُٙم

 َيُٕمْدن صمؿ سم٤مُٕمقات، اًمٕمؼمة وَيْذيُمرن اًمًالم ُيْٚمِ٘ملم اًمنمقمل، سم٤مجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم٤ٌٌمت

 .أدراضمٝمـ

 زي٤مرة قمـ اًمٜمٝمل ٕن ذًمؽ اًمرضم٤مل: وسملم اًمٜم٤ًمء سملم هذه واحل٤مًم٦م ومرق ومال 

ـ ح٤م صمؿ واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل يِمٛمؾ قم٤مُم٤مً  هنٞم٤مً  يم٤من اإلؾمالم، أول ذم اًم٘مٌقر  اًمتقطمٞمد مَتَٙمَّ

 .وٟم٤ًمء رضم٤مًٓ  قم٤مُم٦مً  اإلذن ضم٤مءهؿ وٟم٤ًمء، رضم٤مًٓ  اعمًٚمٛملم ه١مٓء ُمـ

 إمم أؿم٤مر: أي واطمد، طمدي٨م ذم إُمريـ هذيـ إمم اإلؿم٤مرةط   اًمٜمٌل مجع وىمد 

ٝم٤مً  يم٤من اًمٜمٝمل أن  .واًمرضم٤مل ًمٚمٜم٤ًمء قم٤مُم٤مً  شمقضمٞمٝم٤مً  ُُمَقضمَّ

ٝم٤مً  يم٤من اإلذن أن إمم أجْم٤مً  وأؿم٤مر   اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ واًمرضم٤مل: ًمٚمٜم٤ًمء ُُمَقضمَّ

 عمـ؟ اخلٓم٤مب ،شاًم٘مٌقر زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م: »ُمًٚمؿ صحٞمح ذم يمام واًمًالم

٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم  ُٟمـُٝمقا  اًمذيـ ٕوَلؽ عمـ؟ اخلٓم٤مبش ومزوروه٤م أٓ»: ورضم٤مًٓ  ٟم٤ًمء قم٤مُمَّ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هب٤م قَمٚمَّؾ اًمتل اًمِٕمٚم٦َّم ذًمؽ وي١ميمد ورضم٤مًٓ، ٟم٤ًمء: أي ىمٌؾ، ُمـ

 .شأظمرة شمذيمريمؿ وم٢مهن٤م ومزوروه٤م: »قمٜمٝم٤م اًمٜمٝمل سمٕمد سم٤مًمزي٤مرة اإلذن

ر ذقمٞم٤مً  ؾم٤ٌٌمً  يتٕم٤مـمقا  أن إمم سمح٤مضم٦م اًمرضم٤مل أن يمام: إذاً    وم٤مًمٜم٤ًمء أظمرة، ًمَتَذيمه

َـّ  مل إن ذًمؽ، ذم يم٤مًمرضم٤مل رهـ اًمذي اًم٥ًٌم هذا ُمثؾ يتخذن سم٠من أومم َيُٙم  ُيَذيمِّ

 .سم٤مٔظمرة
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 سمٚمٗمٔملم ُمروي وم٤محلدي٨مش اًم٘مٌقر زائرات اهلل ًمٕمـ: »اعمٕمروف احلدي٨م أُم٤م 

: سمٚمٗمظ ومٝمق أظمر، اًمٚمٗمظ أُم٤م وٕمٞمػ، وهق ،شزائرات: »هذا هق إول اًمٚمٗمظ: اصمٜملم

ارات»  .اًمزي٤مرة ُيٙمثرن اًماليت: أي ،شَزوَّ

ط   اًمٜمٌل َأِذن أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل اًمٖم٤مي٦م ًمتح٘مٞمؼ يٙمقن ٓ قم٤مدةً  اإليمث٤مر وهذا 

 ُمـ يمثػم ذم ُمِم٤مهداً  ٟمحـ ٟمراه يمام اإليمث٤مر هذاش أظمرة شمذيمر» ًمٚمجٜمًلم سم٤مًمزي٤مرة

 ذًمؽ ويتخذن اًم٘مؼم طمقل جيٚمًـ ذًمؽ، وٟمحق ؿمٕم٤ٌمن وٟمّمػ يم٤مٕقمٞم٤مد اعمٜم٤مؾم٤ٌمت

 .إطم٤مدي٨م ؿمتك هذا ضمٚمقؾمٝمؿ ذم يتحدصمقن ُم٘مٝمك، اعمٙم٤من

ارات: »سمٚمٗمظ يّمح، احلدي٨م: وم٢مذاً    اإلذن ُيٜم٤َمذم ٓ هذا واعمٕمٜمك ،شاًم٘مٌقر َزوَّ

ّمف وإٟمام اًمٕم٤مم ٌَلمِّ  ُيـَخّمِّ د اًمتل اًمزي٤مرة أن وُي ر هب٤م ُيرا  ُمنموقم٦م، ومٝمل أظمرة، شَمَذيمه

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هذا قمٜمف، ُمٜمٝمل ومٝمذا واعم٤ٌمًمٖم٦م اإليمث٤مر ًمٙمـ

 ًمْليمث٤مر؟ طمد ذم ـمٞم٥م، :مداخؾي

 .ٟمٕمؿ. ذم ُم٤م ٓ :افشقخ

 شمٙمقن أن: مه٤م ذـم٤من، اًمٜم٤ًمء ًمزي٤مرة: ىمٚم٧م أن٧م: ُمثالً  ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾي

ة ًمٙمـ واًمٕمؼمة، ًمٚمٕمٔم٦م واًمث٤مٟمٞم٦م ُمتجٚم٦ٌٌم،  ُمع زوضمٝم٤م، أو واًمده٤م ىمؼم ًمزي٤مرة شمذه٥م اُمرأ

 ُم٘مؼمة وضمقد ُمع جيقز هذا ومٝمؾ هلذا، اًمرطمؾ شمِمد وهل سمٞمتٝمؿ، ىمرب ُم٘مؼمة ُوضمقد

 سمٞمتٝمؿ؟ قمٜمد

 ..ًمٙمـ جيقز، جيقز هق ٓ، :افشقخ

 ..زوضمٝم٤م ىمؼم ختّمٞمص :مداخؾي

 أو أبٞمٝم٤م سمزي٤مرة ختّمٞمّمٝم٤م ًمٙمـ جيقز، جيقز ىمْمٞم٦م هق اصؼم، ُّيديؽ اهلل :افشقخ

 .اعم٘م٤مسمر زي٤مرة دون ىمريٌٝم٤م

ص دون أنف ُمع اًمتخّمٞمص هذا طمٞمٜمئذٍ    ًمٞم٧ًم هذه اًمزي٤مرة أن ُيِمٕمر ومٝمق ُُمـَخّمِّ

ر  سم٤ٌمقم٨م وًمٞمس وم٘مط، اًمٕم٤مـمٗم٦م سم٤ٌمقم٨م هل: ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل ُم٤م أطمًـ وإٟمام أظمرة، ًمَِتَذيمه

 .واًمديـ اًمٕمٚمؿ



قر و ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    أطمٙم٤مُمٝم٤ميمت٤مب زي٤مرة اًمٌ٘م
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ون اًمذيـ هل١مٓء ٟم٘مقل ٟمحـ وًمذًمؽ   اًمتل اًم٘مٌقر سمٕمض زي٤مرة إمم اًمرطم٤مل َيُِمده

 ح٤مذا صحٞمح، همػم أو صحٞمح٤مً  اًم٘مقل هذا يم٤من ؾمقاء وص٤محللم، أوًمٞم٤مء ىمٌقر إهن٤م ي٘م٤مل

 إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م وأن ؾمٌؼ اًمتل واحلٙمٛم٦م اًمٖم٤مي٦م َت٘مٞمؼ هق اعم٘مّمقد يم٤من إن اًمزي٤مرة، هذه

 هبذه واًمٕمٔم٦م أُم٤مُمٙمؿ، اعم٘مؼمة ه٤مهل: هلؿ ومٜم٘مقل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م ُمـ

 هذه ُمـ اًمٕمٔم٦م ومزقم٤ًم، ًمٞم٘مقم اعمٜم٤مم ذم ويراه٤م اإلٟم٤ًمن يتخٞمؾ أن يٙمٗمل اًمتل اًم٘مٌقر

ٜم٤مً  ُُمَزظْمَروم٤مً  يم٤من إذا ظم٤مص٦مً  ٟمٌل، أو وزم ىمؼم زي٤مرة ُمـ سمٙمثػم أيمثر اًم٘مٌقر  وقمٚمٞمف وُُمَزيَّ

٦م،  .وضمؾ قمز هلل إٓ يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ ظمْمققم٤مً  خيْمٕمقن ومحٞمٜمئذٍ  ُأهبَّ

 ي٘مّمدون ٓ أهنؿ دًمٞمؾ أيمؼم اًم٘مٌقر، هذه إمم اًمرطم٤مل ؿمد إن: ٟم٘مقل ٟمحـ ومٚمٝمذا 

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمٖم٤مي٦م َت٘مٞمؼ هب٤م

 (11: 11: 11/ 611/واًمٜمقر اهلدى)

  (11: 11: 11/ 611/واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؼبقر افـسوء زيورة مؼوظقي

 رواهش. قمٜمٝمام اهلل رى اًمرمحـ قمٌد أظمٞمٝم٤م ىمؼم زارت قم٤مئِم٦م أن: »طمدي٨م -

 . صحٞمح.  إثرم

  اًمٜمٌك ؾم٠مخ٧م إهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ يٚمٞمف اًمذى احلدي٨م رم ؾمٞم٠متك ُم٤م ًمٚمحدي٨م يِمٝمد ومم٤م

 اًمًالم ىمقمم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل شم٘مقل؟ يمٞمػ اًم٘مٌقر زارت هك إذاط 

 اًمّمالة قمٚمٞمف طمٞم٤مشمف رم اًم٘مٌقر شمزور يم٤مٟم٧م إذن ومٝمك...ش  اعم١مُمٜملم ُمـ اًمدي٤مر أهؾ قمغم

 ومل، قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ ظمٗمك ح٤م اًمٜمٝمك ىمٌؾ يم٤من ذًمؽ أن ومٚمق وشمٕمٚمٞمٛمف سمؾ وسم٢مىمراره واًمًالم

 .أقمٚمؿ واهلل، اًمٜمٝمك ىمٌؾ يم٤من أنف ًمق، سمزي٤مرهت٤م سم٤مُٕمر حيت٩م

 [(771) رىمؿ طمدي٨م َت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 
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 فؾـسوء افؼبقر زيورة حؽؿ

 ًمٚم٘مٌقر؟ اًمٜم٤ًمء زي٤مرة ذم اًمٗمّمؾ اًم٘مقل هق ُم٤م :مداخؾي

 .اًمٗمّمؾ اًم٘مقل هق هذا اًمرضم٤مل، ؿم٘م٤مئؼ هـ :افشقخ

 أنٗمًٝمؿ؟ ًمٚمرضم٤مل اًمنمقمٞم٦م اًمزي٤مرة هل ومام :مداخؾي

 هبؿ، وآقمت٤ٌمر اعمنموع، سم٤مًمًالم اعمقشمك قمغم اًمًالم هق: ُمٕمروف :افشقخ

 .اًم٘مت٤مل اعم١مُمٜملم اهلل ويمٗمك

 (11:11:11/ (1) ـه1118 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 ؾؼط فؾعزة اإلشالم ؽر ظذ موت مـ ؿز زيورة جيقز

 .وم٘مط ًمٚمٕمؼمة آؾمالم همػم قمغم ُم٤مت ُمـ ىمؼم زي٤مرة وجيقز -

 :طمديث٤من وومٞمف

 طمقًمف، ُمـ وأبٙمك: ومٌٙمك. أُمف ىمؼمط   اًمٜمٌل زار: »ىم٤مل هريرة أيب قمـ :إول

 ىمؼمه٤م أزور أن ذم واؾمت٠مذٟمتف زم، ي١مذن ومٚمؿ هل٤م، أؾمتٖمٗمر أن ذم ريب اؾمت٠مذٟم٧م: وم٘م٤مل

 ش.اعمقت شمذيمر وم٢مهن٤م اًم٘مٌقر ومزوروا زم، وم٠مذن

: رواي٦م وذم ؾمٗمر، ذم]ط   اًمٜمٌل ُمع يمٜم٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض سمريدة قمـ :افثوين

 أىمٌؾ صمؿ ريمٕمتلم، ومّمغم رايم٥م، أخػ ُمـ ىمري٥م ُمٕمف وٟمحـ سمٜم٤م ومٜمزل[ اًمٗمتح همزوة ذم

: ي٘مقل وإم، سم٤مٕب ومٗمداه اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر إًمٞمف وم٘م٤مم شمذروم٤من، وقمٞمٜم٤مه سمقضمٝمف قمٚمٞمٜم٤م

 زم، ي٠مذن ومٚمؿ ُٓمل، آؾمتٖمٗم٤مر ذم وضمؾ قمز ريب ؾم٠مخ٧م إين: ىم٤مل ُم٤مًمؽ؟ هلل رؾمقل ي٤م

 يمٜم٧م وإين ،[زم وم٠مذن زي٤مرهت٤م ذم ريب واؾمت٠مذٟم٧م] اًمٜم٤مر، ُمـ هل٤م رمح٦م قمٞمٜم٤مي ومدُمٕم٧م

 ش.ظمػما  زي٤مرهت٤م وًمتزديمؿ ومزوروه٤م، اًم٘مٌقر زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ

 ذم اعمنميملم زي٤مرة ضمقاز ومٞمف: »إول هريرة أبك طمدي٨م ذح ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 .أومم احلٞم٤مة ومٗمل اًمقوم٤مة، سمٕمد زي٤مرهتؿ ضم٤مزت إذا ٕنف اًمقوم٤مة، سمٕمد وىمٌقرهؿ احلٞم٤مة،
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 أنف ىمؼمه٤مط   زي٤مرشمف ؾم٥ٌم: قمٞم٤مض ىم٤مل ًمٚمٙمٗم٤مر، آؾمتٖمٗم٤مر قمـ اًمٜمٝمل وومٞمف

 اًم٘مٌقر ومزوروا: »ط ىمقًمف وي١ميده ىمؼمه٤م، سمٛمِم٤مهدة واًمذيمرى اعمققمٔم٦م ىمقة ىمّمد

 ش.اعمقت شمذيمريمؿ وم٢مهن٤م

 :ؿمٞمئ٤من اًم٘مٌقر زي٤مرة ُمـ واعم٘مّمقد 

ئر اٟمتٗم٤مع - 1  وهق ٟم٤مر إمم وإُم٤م ضمٜم٦م إمم إُم٤م ُمآخٝمؿ وأن واعمقشمك، اعمقت سمذيمر اًمزا

 .آطم٤مدي٨م ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م قمٚمٞمف يدل يمام اًمزي٤مرة، ُمـ إول اًمٖمرض

 وهذا ًمف، وآؾمتٖمٗم٤مر واًمدقم٤مء قمٚمٞمف، سم٤مًمًالم إًمٞمف واإلطم٤ًمن اعمٞم٧م ٟمٗمع - 1

 ظم٤مص

 يم٤منط   اًمٜمٌل أن: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ: إول: أطم٤مدي٨م وومٞمف سم٤معمًٚمؿ،

 أدقمق أن أُمرت إين»: وم٘م٤مل ذًمؽ؟ قمـ قم٤مئِم٦م وم٠ًمختف هلؿ، ومٞمدقمق اًمٌ٘مٞمع، إمم خيرج

 ش.هلؿ

  اهلل رؾمقل ُمـ ًمٞمٚمتٝم٤م يم٤من يمٚمامط   اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مًم٧م أجْم٤م قمٜمٝم٤م :افثوين

 وإي٤ميمؿ وإٟم٤م ُم١مُمٜملم، ىمقم دار[ أهؾ] قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ومٞم٘مقل اًمٚمٞمؾ آظمر ُمـ خيرجط 

 سم٘مٞمع ٓهؾ اهمٗمر مهللا ٓطم٘مقن، سمٙمؿ اهلل ؿم٤مء إن وإٟم٤م ُم١مضمٚمقن، همدا شمققمدون وُم٤م

 ش.اًمٖمرىمد

 هلؿ أىمقل يمٞمػ: »ىم٤مًم٧م ىمري٤ٌم إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٓمقيؾ طمديثٝم٤م ذم أجْم٤م قمٜمٝم٤م :افثوفٌ

 ويرطمؿ واعمًٚمٛملم، اعم١مُمٜملم ُمـ اًمدي٤مر أهؾ قمغم اًمًالم: »ىمقزم: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م

 ش.ًمالطم٘مقن سمٙمؿ اهلل ؿم٤مء إن وإٟم٤م واعمًت٠مظمريـ ُمٜم٤م اعمًت٘مدُملم اهلل

 اعم٘م٤مسمر، إمم ظمرضمقا  إذا يٕمٚمٛمٝمؿط   اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل سمريدة قمـ :افرابع

 ؿم٤مء إن وإٟم٤م واعمًٚمٛملم، اعم١مُمٜملم ُمـ اًمدي٤مر أهؾ قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ ومٙم٤من

 ش.اًمٕم٤مومٞم٦م وًمٙمؿ ًمٜم٤م اهلل أؾم٠مل ،[شمٌع ًمٙمؿ وٟمحـ ومرط، ًمٜم٤م أنتؿ] ًمالطم٘مقن،[ سمٙمؿ] اهلل

 اًمًالم: »وم٘م٤مل اعم٘مؼمة أتكط   اهلل رؾمقل أن: »هريرة أيب قمـ :اخلومس

ٟمٜم٤م، رأجٜم٤م ىمد أن٤م وددت طم٘مقن، ٓ سمٙمؿ اهلل ؿم٤مء إن وإٟم٤م ُم١مُمٜملم، ىمقم دار قمٚمٞمٙمؿ  إظمقا
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ٟمٜم٤م أصح٤ميب، أنتؿ[ سمؾ] ىم٤مل. اهلل رؾمقل ي٤م إظمقاٟمؽ ًمًٜم٤م أو: ىم٤مًمقا   ي٠متقن اًمذيـ وإظمقا

 ي٤م أُمتؽ ُمـ سمٕمد ي٠مت مل ُمـ شمٕمرف يمٞمػ وم٘م٤مًمقا  ،[احلقض قمغم ومرـمٝمؿ وأن٤م] سمٕمد،

 دهؿ ظمٞمؾ فمٝمري سملم حمجٚم٦م، (1)همر ظمٞمؾ ًمف رضمال أن ًمق أرأجتؿ وم٘م٤مل: اهلل رؾمقل

 همرا [ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم] ي٠متقن وم٠مهنؿ: ىم٤مل. اهلل رؾمقل ي٤م سمغم ىم٤مًمقا  ظمٞمٚمف؟ يٕمرف أٓ (1)هُبؿ

 رضم٤مل ًمٞمذادن أٓ. احلقض قمغم ومرـمٝمؿ وأن٤م ،[صمالصم٤م ي٘مقهل٤م. ]اًمقوقء ُمـ حمجٚملم

 إهنؿ: ومٞم٘م٤مل[.هٚمؿ أٓ] هٚمؿ أٓ: أن٤مدُّيؿ اًمْم٤مل، اًمٌٕمػم يذاد يمام طمقيض قمـ[ ُمٜمٙمؿ]

ًمقا  ومل] سمٕمدك، سمدًمقا  ىمد  ش.ؾمح٘م٤م ؾمح٘م٤م ،[أٓ: ]وم٠مىمقل ،[أقم٘م٤مهبؿ قمغم يرضمٕمقن يزا

 [117] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افسـي يف فف أصؾ ٓ ممو افؼبقر زيورة ظـد افؼرآن ؿراءة

 إطم٤مدي٨م سمؾ اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ ومٛمام زي٤مرهت٤م، قمٜمد اًم٘مرآن ىمراءة وأُم٤م -

 ًمٗمٕمٚمٝم٤م ُمنموقم٦م، يم٤مٟم٧م ًمق إذ ُمنموقمٞمتٝم٤م، سمٕمدم شُمِمٕمر اًم٤ًمسم٘م٦م اعم٠ًمخ٦م ذم اعمذيمقرة

 وهل - قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ؾم٠مختف وىمد ؾمٞمام ٓ أصح٤مسمف، وقمٚمٛمٝم٤مط   اهلل رؾمقل

 .واًمدقم٤مء اًمًالم ومٕمٚمٛمٝم٤م اًم٘مٌقر؟ زارت إذا شم٘مقل قمام -ط   إًمٞمف اًمٜم٤مس أطم٥م ُمـ

 ُمنموقم٦م يم٤مٟم٧م اًم٘مراءة أن ومٚمق اًم٘مرآن، ُمـ همػمه٤م أو اًمٗم٤مَت٦م شم٘مرأ  أن يٕمٚمٛمٝم٤م ومل

 قمٚمؿ ذم شم٘مرر يمام جيقز ٓ احل٤مضم٦م وىم٧م قمـ اًمٌٞم٤من وشم٠مظمػم يمٞمػ قمٜمٝم٤م، ذًمؽ يمتؿ ح٤م

 يٜم٘مؾ مل وم٢مذ إًمٞمٜم٤م، ًمٜم٘مؾ ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤م قمٚمٛمٝمؿط   أنف وًمق سم٤مًمٙمتامن، ومٙمٞمػ آصقل،

 .ي٘مع مل أنف قمغم دل اًمث٤مسم٧م سم٤مًمًٜمد

 اًمِمٞمٓم٤من وم٢من ُم٘م٤مسمر، سمٞمقشمٙمؿ دمٕمٚمقا  ٓ: »ط ىمقًمف اعمنموقمٞم٦م قمدم ي٘مقي ومم٤م

 واًمؽمُمذيش 188/ 1» ُمًٚمؿ أظمرضمفش اًمٌ٘مرة ؾمقرة ومٞمف ي٘مرأ  اًمذي اًمٌٞم٧م ُمـ يٗمر

 .ش188 ،178 ،117 ،181/ 1» وأمحد وصححفش 11/ 1»

                                                           

 اًمدواب ُمـ واعمحجؾ اًمتحجٞمؾ، ُمـ ُمٗمٕمقل اؾمؿش حمجٚملم. »اًمقضمف إبٞمض وهق إهمر، مجع ومتِمديد سمْمؿ (1)

 .[ُمٜمف] .سمٞمض ىمقائٛمٝم٤م اًمتل

 .[ُمٜمف] .آؾمقد وهق أدهؿ مجعش دهؿ» شم٠ميمٞمد وهق ًمالزدواج، آؿمٝمر وهق اًمث٤مين سمًٙمقن أو سمْمٛمتلم (1)
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 قمغم طمض ومٚمذًمؽ ذقم٤م، ًمٚم٘مراءة ُمقوٕم٤م ًمٞم٧ًم اًم٘مٌقر أن إممط   أؿم٤مر وم٘مد

 ذم أؿم٤مر يمام ومٞمٝم٤م، ي٘مرأ  ٓ اًمتل يم٤معم٘م٤مسمر ضمٕمٚمٝم٤م قمـ وهنل اًمٌٞمقت ذم اًم٘مرآن ىمراءة

 سمٞمقشمٙمؿ، ذم صٚمقا : »ىمقًمف وهق أجْم٤م، ًمٚمّمالة ُمقوٕم٤م ًمٞم٧ًم أهن٤م إمم آظمر احلدي٨م

 ش.ىمٌقرا شمتخذوه٤م وٓ

 سمٜمحقه، اًمٌخ٤مري قمٜمد - وهق قمٛمر، اسمـ قمـ وهمػمهش 187/ 1» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م أن إمم سمف وم٠مؿم٤مرش اعم٘م٤مسمر ذم اًمّمالة يمراهٞم٦م سم٤مب: »سم٘مقًمف ًمف وشمرضمؿ

 ذم اًم٘مرآن ىمراءة يمراه٦م يٗمٞمد هريرة أيب طمدي٨م ومٙمذًمؽ اعم٘م٤مسمر، ذم اًمّمالة يمراه٦م يٗمٞمد

 . (1)ومرق وٓ اعم٘م٤مسمر،

 اًم٘مراءة يمراه٦م وهمػمهؿ وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م يم٠ميب اًمًٚمػ مجٝمقر ُمذه٥م يم٤من وًمذًمؽ

 ش:118 ص» ُم٤ًمئٚمف ذم داود أبق وم٘م٤مل أمحد آُم٤مم ىمقل وهق اًم٘مٌقر، قمٜمد

 ش.ٓ: وم٘م٤مل اًم٘مؼم؟ قمٜمد اًم٘مراءة قمـ ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧م»

ط اىمتْم٤مء» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل  أصح٤مب خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

 ش:181 صش »اجلحٞمؿ

 قمٜمده يم٤من ذًمؽ ٓن وذًمؽ يمالم، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ٟمٗمًف اًمِم٤مومٕمل قمـ حيٗمظ وٓ»

 ُم٤م واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م، أن ومٕمٚمؿ ذًمؽ، يٗمٕمؾ أطمدا قمٚمٛم٧م ُم٤م: ُم٤مًمؽ وىم٤مل سمدقم٦م،

 ش.يٗمٕمٚمقٟمف يم٤مٟمقا 

 سمدقم٦م، ُمقشمف سمٕمد اعمٞم٧م قمغم واًم٘مراءةش »11 صش »اًمٕمٛمٚمٞم٦م آظمتٞم٤مرات» ذم وىم٤مل

 ش.ي٤مؾملم» ب شمًتح٥م وم٢مهن٤م اعمحتي قمغم اًم٘مراءة سمخالف

                                                           

 [.ُمٜمف. ]ذطمف ذم احل٤مومظ وأجده اًمٌخ٤مري، سمف اؾمتدل ُم٤م قمغم سم٤محلدي٨م اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦م اؾمتدل وىمد (1)
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 ذقمل، طمٙمؿ وآؾمتح٤ٌمب شم٘مدم، يمام وٕمٞمػ ي٤مؾملم ىمراءة طمدي٨م ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 سمٕمض ذم ٟمٗمًف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يمالم ُمـ ُمٕمٚمقم هق يمام اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م يث٧ٌم وٓ

 .وهمػمه٤م ُمّمٜم٤مشمف

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

ز مـ بعض أدفي ظذ افرد  افؼبقر ظـد افؼراءة جقَّ

 سمـ احلًـ وأظمؼمين: اخلالل ىم٤ملش: 11 ص» اًم٘مٞمؿ ٓسمـش اًمروح يمت٤مب» ذم ضم٤مء وأُم٤م

 ضمٜمٌؾ سمـ أمحد ُمع يمٜم٧م: ىم٤مل - صدوىم٤م ويم٤من - احلداد ُمقؾمك اسمـ قمكم صمٜم٤م: اًمقارق أمحد

 اًم٘مؼم، قمٜمد ي٘مرأ  ضير رضمؾ ضمٚمس اعمٞم٧م دومـ ومٚمام ضمٜم٤مزة، ذم اجلقهري ىمداُم٦م سمـ وحمٛمد

 ىمداُم٦م سمـ حمٛمد ىم٤مل اعم٘م٤مسمر، ُمـ ظمرضم٧م ومٚمام! سمدقم٦م اًم٘مؼم قمٜمد اًم٘مراءة إن هذا ي٤م: أمحد ًمف وم٘م٤مل

 ؿمٞمئ٤م؟ قمٜمف يمت٧ٌم: ىم٤مل صم٘م٦م،: ىم٤مل احلٚمٌل؟ ُمٌنم ذم شم٘مقل ُم٤م اهلل قمٌد أب٤م ي٤م: طمٜمٌؾ سمـ ٓمحد

 احلالج: إصؾ» اًمٚمجالج، سمـ اًمٕمالء سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ُمٌنم وم٠مظمؼمين: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل

: وىم٤مل وظم٤ممتتٝم٤م، اًمٌ٘مرة سمٗم٤مَت٦م رأؾمف قمٜمد ي٘مرأ  أن دومـ إذا أويص أنف أبٞمف قمـش ظمٓم٠م وهق

 .سمذًمؽ يقيص قمٛمر اسمـ ؾمٛمٕم٧م

 ش.ي٘مرأ : ًمٚمرضمؾ وىمؾ وم٤مرضمع: أمحد ًمف وم٘م٤مل

 : وضمقه ُمـ قمٜمف وم٤مجلقاب

 أمحد سمـ احلًـ اخلالل ؿمٞمخ ٕن ٟمٔمر، أمحد قمـ اًم٘مّم٦م هذه صمٌقت ذم إن :إول

 سمـ قمكم ؿمٞمخف ويمذًمؽ اًمرضم٤مل، يمت٥م ُمـ آن قمٜمدي ومٞمام شمرمج٦م أضمد مل اًمقراق

 أن اًمٔم٤مهر وم٢من صدوىم٤م، يم٤من أنف اًمًٜمد هذا ذم ىمٞمؾ وإن أقمرومف، مل احلداد ُمقؾمك

 .طم٤مًمف قمروم٧م وىمد هذا، اًمقراق هق اًم٘م٤مئؾ

 اجلٛمع ُمـ ويٜمت٩م قمٜمف، داود أبق رواه مم٤م أظمص وم٢مٟمف قمٜمف، ذًمؽ صم٧ٌم إن أنف :افثوين

 .اًمدومـ قمٜمد إٓ اًم٘مؼم قمٜمد اًم٘مراءة يمراه٦م ُمذهٌف أن قمٜمف اًمروايتلم سملم

 أمحد، قمـ صمٌقشمف ومرض وًمق قمٛمر، اسمـ قمـ يّمح ٓ إثر هبذا اًمًٜمد أن :افثوفٌ
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 يِمٕمر يمام اعمجٝمقًملم، ذم ُمٕمدود اًمٚمجالج سمـ اًمٕمالء اسمـ اًمرمحـ قمٌد ٕن وذًمؽ

 وُمـ ،شهذا ُمٌنم ؾمقى قمٜمف روي ُم٤مش: »اعمٞمزان» ُمـ شمرمجتف ذم اًمذهٌل ىمقل سمذًمؽ

 سمف يٕمتد ٓ ومٛمام إي٤مه طمٞم٤من اسمـ شمقصمٞمؼ وأُم٤مش 1/  199/ 11» قم٤ًميمر اسمـ رواه ـمري٘م٦م

ش اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ قمٚمٞمف يٕمرج مل وًمذًمؽ اًمتقصمٞمؼ، ذم اًمت٤ًمهؾ ُمـ سمف اؿمتٝمر ح٤م

 ذم قمٚمٞمف ٟمص يمام احلدي٨م ومٚملم وإٓ اعمت٤مسمٕم٦م قمٜمد يٕمٜملش ُم٘مٌقل: »اعمؽمضمؿ ذم ىم٤مل طملم

 طمديث٤م ًمف أظمرج ح٤م اًمتحًلم ذم شم٤ًمهٚمف ُمع اًمؽمُمذي أن ذيمرٟم٤م ُم٤م ي١ميد ومم٤م اعم٘مدُم٦م،

 !حيًٜمف ومل قمٚمٞمف ؾمٙم٧م قمٜمده ًمف وًمٞمسش 118/ 1» آظمر

 ومالط   اًمٜمٌل إمم يرومٕمف مل ُمقىمقف ومٝمق قمٛمر، اسمـ قمـ ؾمٜمده صم٧ٌم ًمق أنف :افرابع

 .أصال ومٞمف طمج٦م

 اًمِمٕمٌل قمـ اخلالل وذيمرش: »11 ص» أجْم٤م اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمره ُم٤م آصمر هذا وُمثؾ

 ش.اًم٘مرآن ي٘مرؤون ىمؼمه إمم اظمتٚمٗمقا  اعمٞم٧م هلؿ ُم٤مت إذا إنّم٤مر يم٤مٟم٧م: ىم٤مل

 رأج٧م وم٘مد ظم٤مص٦م، اًمٚمٗمظ هبذا اًمِمٕمٌل قمـ ذًمؽ صمٌقت ُمـ ؿمؽ ذم ومٜمحـ

 ي٘مرؤون آٟمّم٤مر يم٤مٟم٧م: »سمٚمٗمظش 11 صش »اًمّمدور ذح» ذم أورده ىمد اًمًٞمقـمل

 ش.اًمٌ٘مرة ؾمقرة اعمٞم٧م قمٜمد

 ُمرض ذم آٟم٤ًمن ي٘مقل ُم٤م سم٤مب» ذم أوردهش واعمروزي ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه: »ىم٤مل

 ش.قمٜمده ي٘مرأ  وُم٤م اعمقت،

 ي٘م٤مل ُم٤م سم٤مب: »سم٘مقًمف ًمف وشمرضمؿش 71/ 1» ؿمٞم٦ٌم أبك ٓسمـش اعمّمٜمػ» ذم رأجتف صمؿ

 ش.طمي إذا اعمريض قمٜمد

 ًمٞمسش: »اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل ؾمٕمٞمد اسمـ وهق جم٤مًمداً  ؾمٜمده ذم أن ومتٌلم

 ش.قمٛمره آظمر ذم شمٖمػم وىمد سم٤مًم٘مقي،

 قمغم هق صمؿ آطمتْم٤مر، قمٜمد سمؾ اًم٘مؼم قمٜمد اًم٘مراءة ذم ًمٞمس إثر أن هبذا ومٔمٝمر

 .آؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ذًمؽ

 وه٥م صمؿ ُمرة قمنم إطمدىش أطمد اهلل هق ىمؾ» وم٘مرأ  سم٤معم٘م٤مسمر ُمر ُمـ» طمدي٨م وأُم٤م
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 ش.آُمقات سمٕمدد إضمر ُمـ أقمٓمل ًمالُمقأت أضمره

 قش »اًم٘مٌقر قمغم اًم٘مراءة» ذم اخلالل حمٛمد أبق رواه ُمقوقع، سم٤مـمؾ طمدي٨م ومٝمق

 اًمرو٤م قمكم قمـ أبٞمف قمـ قم٤مُمر سمـ أمحد سمـ اهلل قمٌد ٟمًخ٦م قمـ واًمديٚمٛملش 1/ 111

 ووع أو هذا اهلل قمٌد ووع قمـ شمٜمٗمؽ ٓ سم٤مـمٚم٦م ُمقوققم٦م ٟمًخ٦م وهل آسم٤مئف، قمـ

 اًمًٞمقـمل صمؿش اًمٚم٤ًمن» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ وشمٌٕمفش اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل ىم٤مل يمام أبٞمف،

 شمٜمزيف» ذم قمراق اسمـ وشمٌٕمف احلدي٨م هذا ًمف وذيمر ،شاعمقوققم٦م آطم٤مدي٨م ذيؾ» ذم

 ش.اعمقوققم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م آطم٤مدي٨م قمـ اعمرومققم٦م، اًمنميٕم٦م

ش 111 صش »اًمّمدور ذح» ذم احلدي٨م وم٠مورد ذًمؽ قمـ اًمًٞمقـمل ذهؾ صمؿ

 ىمد ٟمٕمؿ! قمٚمٞمف وؾمٙم٧مش أطمد اهلل هق ىمؾ ومْم٤مئؾ» ذم اًمًٛمرىمٜمدي حمٛمد أيب سمرواي٦م

 ومال سم٤مقمؽماومف ُمقوقع احلدي٨م، وم٢من يٙمٗمل ٓ، هذا وًمٙمـ وٕمٗمف، إمم ذًمؽ ىمٌؾ أؿم٤مر

 إؾمامقمٞمؾ اًمِمٞمخ صٜمع يمام قمٜمف، اًمًٙمقت جيقز ٓ يمام شمْمٕمٞمٗمف قمغم آىمتّم٤مر جيزيء

ه وم٢مٟمفش 181 - 1ش »اخلٗم٤مء يمِمػ» ذم اًمٕمجٚمقين  وؾمٙم٧م شم٤مرخيف ذم ًمٚمراومٕمل قمزا

 أخًٜم٦م قمغم آطم٤مدي٨م ُمـ اؿمتٝمر قمام» ًمٚمٙمِمػ اعمذيمقر يمت٤مسمف ووع أنف ُمع! قمٚمٞمف

 سمف قمٜمده قمٚمؿ ٓ ُمـ يقهؿ ىمد احلدي٨م قمـ آظمتّم٤مص أهؾ ؾمٙمقت إن صمؿش! اًمٜم٤مس

 ي٘مقًمقن، يمام آقمامل ومْم٤مئؾ ذم سمف اًمٕمٛمؾ أو سمف ًمالطمتج٤مج يّمٚمح مم٤م احلدي٨م أن

 ًمٚم٘مراءة احلدي٨م هبذا اطمت٩م ىمد احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض رأج٧م وم٘مد احلدي٨م، هلذا وىمع ُم٤م وهذا

ه وىمدش! 117 صش »اًمٗمالح ُمراىمل» قمغم اًمٓمٝمٓم٤موي اًمِمٞمخ وهق اًم٘مٌقر قمٜمد  هذا قمزا

ه همػمه أضمد مل وم٢مين ومه٤م، وأفمٜم٦م اًمدارىمٓمٜمل، إمم  قمٜمد اعمٕمروف إن صمؿ إًمٞمف، قمزا

 ،شاًمًٜمـ» يمت٤مسمف سمف يراد ُمٓمٚم٘م٤م اًمدارىمٓمٜمل إمم اًمٕمزو أن اًمٕمٚمؿ هبذا اعمِمتٖمٚملم

 .ومٞمف أره مل احلدي٨م وهذا

 .أقمٚمؿ واهلل

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 افؼبقر ظـد افؼرآن ؿراءة بدظقي

 أو قمٜمدمه٤م وم٘مرأ  مجٕم٦م، يمؾ واًمديف ىمؼم زار ُمـ[: »ىم٤مل أنفط   اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقعش. طمرف أو آي٦م يمؾ سمٕمدد ًمف همٗمرش يس» قمٜمده

 وًمٞمس اًم٘مٌقر، قمٜمد اًم٘مرآن ىمراءة اؾمتح٤ٌمب قمغم يدل واحلدي٨م [:اإلموم ؿول]

 اًم٘مٌقر زي٤مرة قمٜمد اعمنموع أن قمغم شمدل هل سمؾ ًمذًمؽ، يِمٝمد ُم٤م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم

 اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٛمؾ ضمرى ذًمؽ وقمغم وم٘مط، أظمرة وشمذيمر قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم هق إٟمام

 اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦م سمف سح يمام ُمٙمروه٦م سمدقم٦م قمٜمده٤م اًم٘مرآن وم٘مراءة قمٜمٝمؿ، اهلل ريض

 ًمٚمزسمٞمديش اإلطمٞم٤مء ذح»ذم يمام رواي٦م ذم وأمحد وُم٤مًمؽ، طمٜمٞمٗم٦م، أبق ُمٜمٝمؿ اعمت٘مدُملم،

 شمٙمره، ٓ: رواي٦م ذم وأمحد احلًـ سمـ حمٛمد وىم٤مل ؾمٜم٦م، سمف شمرد مل ٕنف: ىم٤ملش 181/ 1»

 اًمٌ٘مرة ؾمقرة سمٗمقاشمح اًمدومـ وىم٧م ىمؼمه قمغم ي٘مرأ  أن ص أو أنف قمٛمر اسمـ قمـ روى ح٤م

 إٓ يدل ومال وًمقصح إًمٞمف، ؾمٜمده يّمح ٓ قمٛمر اسمـ قمـ إثر هذا: ىمٚم٧م. وظمقامتٝم٤م

 وإي٤مك سم٤مًمًٜم٦م، اعمًٚمؿ أُّي٤م ومٕمٚمٞمؽ. فم٤مهر هق يمام ُمٓمٚم٘م٤م ٓ اًمدومـ قمٜمد اًم٘مراءة قمغم

 . ط ىم٤مل يمامش والًم٦م سمدقم٦م يمؾ» وم٢من طمًٜم٦م، اًمٜم٤مس رآه٤م وإن واًمٌدقم٦م،

 .(118/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افؼبقر ظـد افدظوء يف افقديـ رؾع جقاز

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م هل٤م، اًمدقم٤مء ذم اًمٞمد رومع وجيقز -

! ذه٥م أجـ ًمتٜمٔمر أثره ذم سمريرة وم٠مرؾمٚم٧م ًمٞمٚم٦م، ذاتط   اهلل رؾمقل ظمرج»

 اٟمٍمف، صمؿ يديف، رومع صمؿ اًمٌ٘مٞمع أدٟمك ذم ومقىمػ اًمٖمرىمد، سم٘مٞمع ٟمحق ومًٚمؽ: ىم٤مًم٧م

 أجـ اهلل ي٤مرؾمقل: وم٘مٚم٧م ؾم٠مختف، أصٌح٧م ومٚمام وم٠مظمؼمشمٜمل، سمريرة، إزم ومرضمٕم٧م

 ش.قمٚمٞمٝمؿ ٓصكم اًمٌ٘مٞمع أهؾ إمم سمٕمث٧م: ىم٤مل اًمٚمٞمٚم٦م؟ ظمرضم٧م

 .شم٘مدُم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض ًمٕم٤مئِم٦م أظمرى ىمّم٦م ذم اًمٞمديـ رومع صم٧ٌم وىمد

 [116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 افدظوء حول افؼبقر ُتستؼبؾ ٓ

 اًمّمالة قمـط   ًمٜمٝمٞمف اًمٙمٕم٦ٌم، سمؾ هل٤م، اًمدقم٤مء طملم اًم٘مٌقر يًت٘مٌؾ ٓ وًمٙمٜمف -

 وىمد طمٙمٛمٝم٤م، ومٚمف ُمٕمروف هق يمام وًمٌٝم٤م اًمّمالة ُمخ واًمدقم٤مء ؾمٞم٠ميت، يمام اًم٘مٌقر إمم

 ش.﴾َوىَم٤مَل َرسمهُٙمُؿ اْدقُمقيِن َأؾْمَتِج٥ْم ًَمُٙمؿْ  ﴿ ىمرأ  صمؿ اًمٕم٤ٌمدة، هق اًمدقم٤مء: »ط ىم٤مل

 :ذطمف ذم اًمٓمٞمٌل ىم٤مل

 وأن احلٍم، قمغم ًمٞمدل[ اًمٕم٤ٌمدة هق] سم٤مًمالم اعمٕمرف واخلؼم اًمٗمّمؾ سمْمٛمػم أتك»

 .اًمدقم٤مء همػم ًمٞم٧ًم اًمٕم٤ٌمدة

 ريمٜمف أيش قمروم٦م احل٩م» يمخؼم ومٝمق اًمٕم٤ٌمدة أقمٔمؿ ُمـ هق اعمٕمٜمك: همػمه وىم٤مل

ه، قمام ُمٕمرو٤م اهلل، إمم سمقضمٝمف ي٘مٌؾ وم٤مقمٚمف أن قمغم ًمدًٓمتف وذًمؽ إيمؼم،  ٕنف ؾمقا

 وُمًٙمٜمتف ذًمتف وئمٝمر اًمداقمل ًمٞمخْمع قم٤ٌمدة وؾمامه قم٤ٌمدة، اح٠مُمقر وومٕمؾ سمف، ُم٠مُمقر

 ش.اًمٗمٞمض» ذم اعمٜم٤موي ذيمرهش. وُمًٙمٜم٦م وظمْمقع ذل اًمٕم٤ٌمدة إذ واومت٘م٤مره،

 أُمر اًمتل اجلٝم٦م همػم إمم سمف يتقضمف ومٙمٞمػ اًمٕم٤ٌمدة أقمٔمؿ ُمـ اًمدقم٤مء يم٤من وم٢مذا: ىمٚم٧م

 يًت٘مٌؾ ٓ» أنف اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمامء قمٜمد اعم٘مرر ُمـ يم٤من وًمذًمؽ اًمّمالة، ذم سم٤مؾمت٘م٤ٌمهل٤م

 ش.سم٤مًمّمالة يًت٘مٌؾ ُم٤م إٓ سم٤مًمدقم٤مء

ط اىمتْم٤مء» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل  اعمًت٘مٞمؿ، اًمٍما

 ًمٚمداقمل يًتح٥م ٓ أنف ُمًتٛمر أصؾ وهذاش: »171 صش »اجلحٞمؿ أصح٤مب خم٤مًمٗم٦م

 إمم اًمّمالة قمـ هنل ح٤م اًمرضمؾ أن شمرى أٓ إًمٞمف، يّمكم أن يًتح٥م ُم٤م إٓ يًت٘مٌؾ أن

 .اًمدقم٤مء وىم٧م اؾمت٘م٤ٌمهل٤م يتحرى أن يٜمٝمك وم٢مٟمف وهمػمه٤م اعمنمق ضمٝم٦م

 اًمرضمؾ ومٞمٝم٤م يٙمقن اًمتل اجلٝم٦م اؾمت٘م٤ٌمل دقم٤مئف وىم٧م يتحرى ُمـ اًمٜم٤مس وُمـ

 أن يمام واوح، وذ سملم، والل وهذا همػمه، أو اعمنمق ذم يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمّم٤مًمح،

 اجلٝم٦م يًتدسمر وهق اًمّم٤محللم، سمٕمض ومٞمٝم٤م اًمتل اجلٝم٦م اؾمتدسم٤مر ُمـ يٛمتٜمع اًمٜم٤مس سمٕمض

 .اهلل سمٞم٧م ومٞمٝم٤م اًمتل
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 .اًمٜمّم٤مرى ديـ شمْم٤مرع اًمتل اًمٌدع ُمـ آؿمٞم٤مء هذه ويمؾ! ط اهلل رؾمقل وىمؼم

 اؾمت٘م٤ٌمل اعمنموع أن ُم٤مًمؽ وأصح٤مب أمحد آُم٤مم قمـ سمًٓمقر ذًمؽ ىمٌؾ وذيمر

 .قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمدط   اًمٜمٌل ىمؼم قمٜمد طمتك سم٤مًمدقم٤مء اًم٘مٌٚم٦م

 وىم٤ملش: 111/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وم٘م٤مل أجْم٤م، اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م وهق

 ذم - اعمح٘م٘ملم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ويم٤من - اًمزقمٗمراين ُمرزوق سمـ حمٛمد احلًـ أبق آُم٤مم

 ش.ي٘مٌٚمف وٓ: سمٞمده اًم٘مؼم يًتٚمؿ وٓش: »اجلٜم٤مئز» ذم يمت٤مسمف

 ش.اًمًٜم٦م ُمْم٧م هذا وقمغم: »ىم٤مل

م يٗمٕمٚمف اًمذي وشم٘مٌٞمٚمٝم٤م اًم٘مٌقر واؾمتالم: ىم٤مل  اعمٜمٙمرة اعمٌتدقم٤مت ُمـ آن اًمٕمقا

 ُمٞم٧م قمغم اًمًالم ىمّمد ومٛمـ: »ىم٤ملش وم٤مقمٚمف ويٜمٝمك ومٕمٚمف، دمٜم٥م يٜمٌٖمل ذقم٤م،

 ش.اًم٘مٌٚم٦م واؾمت٘مٌؾ ُمقوٕمف، قمـ َتقل اًمدقم٤مء أراد وإذا وضمٝمف، ىمٌؾ ُمـ قمٚمٞمف ؾمٚمؿ

 ذم اجلٚمٞمٚم٦م، اًم٘م٤مقمدة» ذم آؾمالم ؿمٞمخ وم٘م٤مل أجْم٤م، طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م وهق

 طمٜمٞمٗم٦م وأيب ُم٤مًمؽ: آرسمٕم٦م آئٛم٦م وُمذه٥مش: »111 صش »واًمقؾمٞمٚم٦م اًمتقؾمؾ

 ،ط اًمٜمٌل قمغم ؾمٚمؿ إذا اًمرضمؾ أن آؾمالم أئٛم٦م ُمـ وهمػمهؿ وأمحد واًمِم٤مومٕمل

 وم٘م٤مل قمٚمٞمف، اًمًالم وىم٧م ذم واظمتٚمٗمقا  اًم٘مٌٚم٦م، يًت٘مٌؾ وم٢مٟمف ًمٜمٗمًف يدقمق أن وأراد

 وىم٤مل وضمٝمف، شمٚم٘م٤مء ُمـ قمٚمٞمف ويًٚمؿ احلجرة يًت٘مٌؾ: وأمحد واًمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ اًمثالصم٦م

 سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ، اًمدقم٤مء وىم٧م يًت٘مٌٚمٝم٤م ٓ يمام اًمًالم وىم٧م احلجرة يًت٘مٌؾ ٓ: طمٜمٞمٗم٦م أبق

 ذم ٟمزاقمٝمؿ ومٝمذا. ي٤ًمره قمـ جيٕمٚمٝم٤م وىمٞمؾ احلجرة، يًتدسمر: ىمٞمؾ: ىمقٓن ُمذهٌف ذم صمؿ

 ٓ اًم٘مٌٚم٦م، يًت٘مٌؾ إٟمام أنف ذم يتٜم٤مزقمقا  ومٚمؿ اًمدقم٤مء وىم٧م ذم وأُم٤م. اًمًالم وىم٧م

 ش.احلجرة

 ظم٤مرضم٦م يم٤مٟم٧م ح٤م اعمٙمرُم٦م احلجرة أن ىمٌؾ ُمـ هق إٟمام اعمذيمقر آظمتالف وؾم٥ٌم

  وضمٝمف يًت٘مٌؾ أن أطمدا يٛمٙمـ يٙمـ مل قمٚمٞمف يًٚمٛمقن اًمّمح٤مسم٦م ويم٤من اعمًجد، قمـ
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 اًمّمح٤مسم٦م، سمٕمد اعمًجد ذم دظمقهل٤م سمٕمد ممٙمٜم٤م ذًمؽ ص٤مر يمام ،(1)اًم٘مٌٚم٦م ويًتدسمرط 

 احلجرة، اؾمت٘مٌٚمقا  وإن ي٤ًمره، قمـ احلجرة ص٤مرت اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌؾ إن ُمٜمٝمؿ وم٤معمًٚمؿ

 اجلقاب» ذم آؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل ظمٚمٗمٝمؿ، ُمـ اًمٖمرب وضمٝم٦م يٛمٞمٜمٝمؿ قمـ اًم٘مٌٚم٦م يم٤مٟم٧م

 ويًتدسمرون يًتت٘مٌٚمقٟمف يم٤مٟمقا  وم٢من وطمٞمٜمئذ: اعمٕمٜمك هذا ذيمر أن سمٕمدش 11 صش »اًم٤ٌمهر

 احلجرة وجيٕمٚمقن طمٞمٜمئذ اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌٚمقن يم٤مٟمقا  وإن أرضمح، آيمثريـ وم٘مقل اًمٖمرب

 ُمٕمٚم٘م٦م، اعم٠ًمخ٦م اهلل رمحف اًمِمٞمخ شمرك ًم٘مد: ىمٚم٧مش أرضمح طمٜمٞمٗم٦م أيب وم٘مقل ي٤ًمرهؿ قمـ

 رواي٦م وضمقد ًمٕمدم ذًمؽ ويم٠من اًم٘مؼم يًت٘مٌٚمقن أو يًت٘مٌٚمقهن٤م، يم٤مٟمقا  أهنؿ ذم ي٧ٌم ومٚمؿ

 هذه ذم أهنؿ قمٚمٛم٧م وم٘مد يًت٘مٌٚمقٟمف، يم٤مٟمقا  أهنؿ ومرض ًمق وًمٙمـ ذًمؽ، ذم قمٜمٝمؿ صم٤مسمت٦م

 أن وؾمٌؼ زُم٤مهنؿ، ذم ذًمؽ إُمٙم٤من ًمٕمدم اًم٘مٌٚم٦م، ٓ اًمٖمرب يًتدسمرون يم٤مٟمقا  احل٤مًم٦م

 يًتٚمزم وهذا قمٚمٞمف، اًمًالم قمٜمد أجْم٤مط   وضمٝمف سم٤مؾمت٘م٤ٌمل ي٘مقًمقن آيمثريـ

 .اًم٘مٌٚم٦م اؾمتدسم٤مر

 قمغم زائد أُمر ومٝمذا ؾمٚمػ، يمام اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ذم ي٘مع مل أنف ٟم٘مٓمع اًمذي إُمر

 أقمرومف، ٓ مم٤م ذًمؽ وضمقد؟ ُمـ ًمف ومٝمؾ إلصم٤ٌمشمف، دًمٞمؾ ُمـ ًمف سمد وٓ احلجرة، اؾمت٘م٤ٌمل

 ذم أوط   اًمرؾمقل ىمؼم ظمّمقص ذم ؾمقاء هلذا، شمٕمرض اًمٕمٚمامء ُمـ أطمدا رأج٧م وٓ

 .قم٤مُم٦م اًم٘مٌقر

ط   اهلل رؾمقل ُمر: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ سمحدي٨م ذًمؽ قمغم سمٕمْمٝمؿ اؾمتدل ٟمٕمؿ،

 اهلل يٖمٗمر اًم٘مٌقر، أهؾ ي٤م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »وم٘م٤مل سمقضمٝمف، قمٚمٞمٝمؿ وم٠مىمٌؾ اعمديٜم٦م، سم٘مٌقر

 ش.آصمر قمغم وٟمحـ ؾمٚمٗمٜم٤م أنتؿ وًمٙمؿ، ًمٜم٤م

 ُمـش 1/  191/ 18ش »اعمخت٤مرة» ذم واًمْمٞم٤مءش 116/ 1» اًمؽمُمذي أظمرضمف

 اًمٓمؼماين ـمريؼ

 ش.همري٥م طمًـ: »اًمؽمُمذي وىم٤مل

                                                           

 اعمٙمت٥م وـمٌع سمتح٘مٞم٘مل 111 رىمؿش »ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ومْمؾ» ذم اًم٘م٤ميض اؾمامقمٞمؾ رواه ُم٤م وأُم٤م (1)

ش قمٚمٞمف يًٚمؿ صمؿ اًم٘مٌٚم٦م ويًتدسمر ىمؼمه قمغم يده ومٞمْمع، ط  اًمٜمٌل ي٠ميت يم٤من أنف» قمٛمر اسمـ قمـش آؾمالُمل

 .[ُمٜمف] .قمٚمٞمف اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سمٞمٜمف يمام ُمٜمٙمر ومْمٕمٞمػ
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 ش.سم٤مًم٘مقي ًمٞمس: »اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل فمٌٞم٤من أيب سمـ ىم٤مسمقس ؾمٜمده ذم: ىمٚم٧م

 ش.ًمف أصؾ ٓ سمام أبٞمف قمـ يٜمٗمرد احلٗمظ، ردئ: »طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل

 هق إٟمام هذا حلديثف اًمؽمُمذي َتًلم وًمٕمؾ سمف، حيت٩م ومال أبٞمف، قمـ روايتف ُمـ وهذا: ىمٚم٧م

 ـمٞم٥م ىمًؿ ذيمر ىمري٤ٌم ُم٣م وىمد اًمّمحٞمح٦م آطم٤مدي٨م ذم صم٤مسم٧م ُمٕمٜم٤مه وم٢من ؿمقاهده، سم٤مقمت٤ٌمر

 .سمف اًمْمٕمٞمػ هذا ًمتٗمرد ُمٜمٙمرش سمقضمٝمف قمٚمٞمٝمؿ وم٠مىمٌؾ: »ىمقًمف أن إٓ ُمٜمٝم٤م،

ش: 117/ 1ش »اعمٗم٤مشمٞمح ُمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل وم٘مد هذا، قمروم٧م إذا

 اعمٞم٧م ًمقضمف وضمٝمف يٙمقن أن اعمٞم٧م قمغم اًمًالم طم٤مل ذم اعمًتح٥م أن قمغم دًٓم٦م ومٞمف»

 اسمـ ىم٤مًمف ح٤م ظمالوم٤م اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م قمٛمؾ وقمٚمٞمف أجْم٤م، اًمدقم٤مء ذم يمذًمؽ يًتٛمر وأن

 أظمر أطم٤مدي٨م ُمـ قمٚمؿ يمام اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ اًمدقم٤مء طم٤مًم٦م ذم أنف قمٜمدٟم٤م اًمًٜم٦م أن ُمـ طمجر

 ش.اًمدقم٤مء ُمٓمٚمؼ ذم

 سمقضمٝمفط   إىم٤ٌمًمف إٓ احلدي٨م ذم ًمٞمس إذ فم٤مهر، ٟمٔمر آؾمتدٓل هذا وذم: ىمٚم٧م

 همػم آظمر ٟمص إمم حيت٤مج وهق آظمر ومِمئ اعمقشمك، وضمقه قمغم اإلىم٤ٌمل وأُم٤م اًم٘مٌقر، قمغم

 .أقمرومف ٓ مم٤م وهق هذا،

 سم٤مًم٘مٌقر اح٤مر أن قمغم واوح٤م دًمٞمال ًمٙم٤من ؾمٜمده صم٧ٌم ًمق احلدي٨م أن وم٤محلؼ

 يتٗمؼ وطمًٌام آؾمت٘م٤ٌمل، يم٤من يمٞمٗمام هل٤م، واًمدقم٤مء قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم طملم سمقضمٝمف يًت٘مٌٚمٝم٤م

 ًمالؾمتدٓل يّمٚمح ومال سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام وٕمٞمػ واًمًٜمد أُم٤م اعمقشمك، ًمقضمقه ىمّمد دون

 .أصال سمف

 قمٜمد احلجرة اؾمت٘م٤ٌمل ُمنموقمٞم٦م قمدم ُمـ ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم قمـ شم٘مدم ُم٤م يٜم٤مذم وٓ

 اؾمت٘م٤ٌمل قمـ اًمٕم٤ٌمد اعمٜمّمقر ؾم٠مخف ح٤م ُم٤مًمٙم٤م أن ومٞمٝم٤م ضم٤مء اًمتل احلٙم٤مي٦م اًمدقم٤مء

 سم٤مـمٚم٦م، طمٙم٤مي٦م ٕهن٤م آدم، أبٞمؽ ووؾمٞمٚم٦م وؾمٞمٚمتؽ هق: وىم٤مل سمذًمؽ، أُمره احلجرة،

 قمٜمف اعمٜم٘مقل اًمث٤مسم٧م ظمالف هل صمؿ ُمٕمروف، إؾمٜم٤مد هل٤م وًمٞمس ُم٤مًمؽ، قمغم ُمٙمذوسم٦م

 .وهمػمه اًم٘م٤ميض إؾمح٤مق ذم إؾمامقمٞمؾ ذيمره يمام أصح٤مسمف يمت٥م ذم اًمث٘م٤مت سم٠مؾم٤مٟمٞمد

 يدقمقن احلجرة ُمًت٘مٌكم اًم٘مٞم٤مم يٓمٞمٚمقن أىمقام قمـ ؾمئؾ أنف قمٜمف ذيمروا ُم٤م وُمثٚمٝم٤م
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 واًمت٤مسمٕمقن اًمّمح٤مسم٦م يٗمٕمٚمٝم٤م مل اًمتل اًمٌدع ُمـ أنف وذيمر ذًمؽ، ُم٤مًمؽ وم٠منٙمر ٟٓمٗمًٝمؿ

 ش.أوهل٤م أصٚمح ُم٤م إٓ آُم٦م هذه آظمر يّمٚمح ٓ» وىم٤مل سم٢مطم٤ًمن، هلؿ

 [116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 بوفـور يبؼه بؾ فف، يدظق وٓ ظؾقف، يسؾؿ ؾال افؽوؾر ؿز زار إذا

 أُمر يمذًمؽ سم٤مًمٜم٤مر، يٌنمه سمؾ ًمف، يدقمق وٓ قمٚمٞمف، يًٚمؿ ومال اًمٙم٤مومر ىمؼم زار وإذا -

ط   اًمٜمٌل إمم أقمرايب ضم٤مء: ىم٤مل وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م ذمط   اهلل رؾمقل

 ومٙم٠من ،شاًمٜم٤مر ذم: »ىم٤مل هق؟ وم٠مجـ ويم٤من، ويم٤من، اًمرطمؿ، يّمؾ يم٤من أيب إن: وم٘م٤مل

 سم٘مؼم ُمررت طمٞمثام: »ىم٤مل أبقك؟ وم٠مجـ! اهلل ي٤مرؾمقل: وم٘م٤مل ذًمؽ، ُمـ وضمد آقمرايب

 ش.سم٤مًمٜم٤مر ومٌنمه يم٤مومر

 ُمررت ُم٤م! شمٕم٤ٌمط   اهلل رؾمقل يمٚمٗمٜمل ًم٘مد: وم٘م٤مل سمٕمد، آقمرايب وم٠مؾمٚمؿ: ىم٤مل

 ش.سم٤مًمٜم٤مر سمنمشمف إٓ يم٤مومر سم٘مؼم

ش 111/ 1ش »اًم٘مٜم٤مع يمِم٤مف» ذم يمام احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م هق اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ذيمرٟم٤م وُم٤م

 .يمتٌٝمؿ ُمـ وهمػمه

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 كعؾقف يف ادسؾؿغ ؿبقر بغ يؿق ٓ

 سمٞمٜمام: »ىم٤مل احلٜمٔمٚمٞم٦م سمـ سمِمػم حلدي٨م ٟمٕمٚمٞمف، ذم اعمًٚمٛملم ىمٌقر سملم يٛمٌم وٓ -

 ُمٜمف طم٤مٟم٧م إذ يٛمٌم هق ومٌٞمٜمام...  اعمًٚمٛملم ىمٌقر قمغم أتك... ط   اهلل رؾمقل أُم٤مر

 أخؼ اًمًٌتٞمتلم ص٤مطم٥م ي٤م: وم٘م٤مل ٟمٕمالن، قمٚمٞمف اًم٘مٌقر سملم يٛمٌم سمرضمؾ هق وم٢مذا ٟمٔمرة،

 ش.هبام ومرُمك ٟمٕمٚمٞمف، ظمٚمعط   اهلل رؾمقل اًمرضمؾ قمرف ومٚمام ومٜمٔمر، ؾمٌتٞمتٞمؽ،

 ش:161 - 1ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل 

: وم٘م٤مل طمزم اسمـ وأهمرب سم٤مًمٜمٕم٤مل، اًم٘مٌقر سملم اعمٌم يمراه٦م قمغم يدل واحلدي٨م»
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 ىمقل وأُم٤م. ؿمديد مجقد وهق! همػمه٤م دون اًمًٌتٞم٦م سم٤مًمٜمٕم٤مل اًم٘مٌقر سملم اعمٌم حيرم

 قمٛمر اسمـ سم٠من ُمتٕم٘م٥م وم٢مٟمف اخلٞمالء، ُمـ ومٞمٝمام ح٤م قمٜمٝمام اًمٜمٝمل يٙمقن أن يِمٌف اخلٓم٤ميب

. صحٞمح طمدي٨م وهق. يٚمًٌٝم٤م يم٤منط   اًمٜمٌل إن: وي٘مقل اًمًٌتٞم٦م، اًمٜمٕم٤مل يٚمٌس يم٤من

 يم٤من وم٘مد ىمذر، ٟمٕمٚمٞمف ذم يم٤من أنف قمغم اعمذيمقر اًمرضمؾ هنل حيٛمؾ: »اًمٓمح٤موي وىم٤مل

 ش.أذى ومٞمٝمام ير مل ُم٤م ٟمٕمٚمٞمف ذم يّمكمط   اًمٜمٌل

 ُمـ وأنف سمٌٓمالٟمف،ش 117/ 1» طمزم اسمـ ضمزم سمؾ سمٕمٞمد، آطمتامل وهذا: ىمٚم٧م

 قمـ يم٤مًمٜمٝمل ومٝمق اعمقشمك، اطمؽمام سم٤مب ُمـ اًمٜمٝمل أن وآىمرب! اهلل قمغم اًمت٘مقل

 اًمٜمٕمٚملم سملم ومرق ومال وقمٚمٞمف ،ش6 وم٘مرة 118» اعم٠ًمخ٦م ذم آيت اًم٘مؼم قمغم اجلٚمقس

 ومٞمٝم٤م اعمٌم ذم واطمدة ُمث٤مسم٦م ذم اًمٙمؾ إذ ؿمٕمر، قمٚمٞمٝم٤م اًمتل اًمٜمٕم٤مل ُمـ وهمػممه٤م اًمًٌتٞمتلم

/ 1ش »اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذًمؽ ذح وىمد ٓطمؽماُمٝم٤م، وُمٜم٤موم٤مهت٤م اًم٘مٌقر سملم

 إًمٞمف أذه٥م ضمٞمد، إؾمٜم٤مده سمِمػم طمدي٨م: »ىم٤مل أنف أمحد آُم٠مم قمـ وٟم٘مؾش 111 - 111

 ش.قمٚم٦م ُمـ إٓ

 ص» ُم٤ًمئٚمف ذم داود أبق وم٘م٤مل احلدي٨م، هبذا يٕمٛمؾ يم٤من أمحد اإلُم٤مم أن صم٧ٌم وىمد

 ش.ٟمٕمٚمٞمف ظمٚمع اعم٘م٤مسمر ُمـ وم٘مرب اجلٜم٤مزة شمٌع إذا أمحد رأج٧مش: »118

 .ًمٚمًٜم٦م أتٌٕمف يم٤من ُم٤م اهلل، ومرمحف

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبقر ظذ افقرود وضع يؼع ٓ

 يٙمـ مل ٕنف اًم٘مٌقر، قمغم واًمقرود اًمري٤مطملم ُمـ وٟمحقه٤م أس ووع ينمع وٓ

: قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ ىم٤مل وىمد إًمٞمف ًمًٌ٘مقٟم٤م ظمػما  يم٤من وًمق اًمًٚمػ، ومٕمؾ ُمـ

 ش.طمًٜم٦م اًمٜم٤مس رآه٤م وإن والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ»

لط   اًمٜمٌل ووع ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذيمرٟم٤م ُم٤م يٕم٤مرض وٓ   ضمريدة ؿِم٘مَّ

 ذم ظمرضمتف وىمد قمٚمٞمف ُمتٗمؼش. يٞم٤ًٌم مل ُم٤م قمٜمٝمام خيٗمػ ًمٕمٚمف: »وىمقًمف اًم٘مؼميـ قمغم اًمٜمخؾ
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 ش.11ش »داود أيب صحٞمح»

 ي٠ميت أظمرى وُٕمقر اًمًٚمػ قمٜمد سمف اًمٕمٛمؾ جير مل أنف سمدًمٞمؾط   سمف ظم٤مص وم٢مٟمف

: احلدي٨م قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مش 17/ 1ش »اًمًٜمـ ُمٕم٤ممل» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اخلٓم٤ميب ىم٤مل. سمٞم٤مهن٤م

 سم٘م٤مء ُمدة ضمٕمؾ ويم٠منف قمٜمٝمام، سم٤مًمتخٗمٞمػ ودقم٤مئفط   اًمٜمٌل سم٠مثر اًمتؼمك ُمـ إٟمف»

 ُمـ ذًمؽ وًمٞمس قمٜمٝمام، اًمٕمذاب ختٗمٞمػ ُمـ اعم٠ًمخ٦م سمف وىمٕم٧م ح٤م طمدا ومٞمٝمام اًمٜمداوة

 شمٖمرس اًمٌٚمدان ُمـ يمثػم ذم واًمٕم٤مُم٦م اًمٞم٤مسمس، ذم ًمٞمس ُمٕمٜمك اًمرـم٥م اجلريد ذم أن أضمؾ

 ش.وضمف ذًمؽ ُمـ شمٕم٤مـمقه ح٤م وًمٞمس هذا، إمم ذهٌقا  وأراهؿ ُمقشم٤مهؿ، ىمٌقر ذم اخلقص

 :هذا قم٘م٥مش 111/ 1» اًمؽمُمذي قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؿم٤ميمر أمحد اًمِمٞمخ ىم٤مل

را اًمٕم٤مُم٦م ازداد وىمد اخلٓم٤ميب، وصدق»  ًمف، أصؾ ٓ اًمذي اًمٕمٛمؾ هذا قمغم إسا

 اًمزهقر يْمٕمقن ص٤مروا طمتك ًمٚمٜمّم٤مرى، شم٘مٚمٞمدا ُمٍم، سمالد ذم ظمّمقص٤م ومٞمف، وهمٚمقا 

 هلؿ، َتٞم٦م وُمٕم٤مرومٝمؿ أىم٤مرهبؿ ىمٌقر قمغم اًمٜم٤مس ومٞمْمٕمٝم٤م سمٞمٜمٝمؿ، ويتٝم٤مدوهن٤م اًم٘مٌقر، قمغم

 ومتجد اًمدوًمٞم٦م، اعمج٤مُمالت ذم سم٤مًمرؾمٛمٞم٦م ؿمٌٞمٝم٦م قم٤مدة ص٤مرت وطمتك ًمالطمٞم٤مء، وجم٤مُمٚم٦م

 ىمؼم إمم أو قمٔمامئٝم٤م ىمٌقر إمم ذهٌقا  أورسم٤م سمالد ُمـ سمٚمدة ٟمزًمقا  إذا اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٙمؼماء

 اًمزهقر يْمع وسمٕمْمٝمؿ اًمزهقر، قمٚمٞمٝم٤م وووٕمقا ش اعمجٝمقل اجلٜمدي» يًٛمقٟمف ُمـ

 ذًمؽ يٜمٙمر وٓ ىمٌٚمٝمؿ، ُمـ ًمًٜمـ واشم٤ٌمقم٤م ًمالومرٟم٩م، شم٘مٚمٞمدا ومٞمٝم٤م ٟمداوة ٓ اًمتل اًمّمٜم٤مقمٞم٦م

 وًم٘مد ُمقشم٤مهؿ، ىمٌقر ذم ذًمؽ يْمٕمقن أنٗمًٝمؿ شمراهؿ سمؾ اًمٕم٤مُم٦م، أؿم٤ٌمه اًمٕمٚمامء قمٚمٞمٝمؿ

 اخلقص قمغم ريٕمٝم٤م ُمقىمقف ظمػمي٦م أوىم٤موم٤م شمًٛمك اًمتل آوىم٤مف أيمثر أن قمٚمٛم٧م

 اًمديـ، ذم هل٤م أصؾ ٓ وُمٜمٙمرات سمدع هذه ويمؾ اًم٘مٌقر قمغم يقوع اًمذي واًمرحي٤من

 هذه يٌٓمٚمقا  وأن يٜمٙمرره٤م أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم وجي٥م واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ هل٤م ؾمٜمد وٓ

 وأن سمف، ظم٤مص اًم٘مؼم قمغم اجلريد ووع يمقن وي١ميد: ىمٚم٧مش .. اؾمتٓم٤مقمقا  ُم٤م اًمٕم٤مدات

 :أُمقر ؿم٘مٝم٤م ٟمداوة أضمؾ ُمـ يٙمـ مل اًمتخٗمٞمػ

ش 116 - 111/ 8ش »ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم اًمٓمقيؾ قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر طمدي٨م - أ

 دام ُم٤م قمٜمٝمام يرد أن سمِمٗم٤مقمتل وم٠مطم٧ٌٌم يٕمذسم٤من، سم٘مؼميـ ُمررت إين: »ط ىم٤مل وومٞم٦م

 ش.رـمٌلم اًمٖمّمٜم٤من
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 سم٥ًٌم ٓ ودقم٤مئفط   ؿمٗم٤مقمتف سم٥ًٌم هق إٟمام اًمٕمذاب رومع أن ذم سيح ومٝمذا

ء اًمٜمداوة،  رضمحف يمام اعمت٘مدُم٦م قم٤ٌمس اسمـ ىمّم٦م قملم هل هذه ضم٤مسمر ىمّم٦م يم٤مٟم٧م وؾمقا

 إول آطمتامل قمغم أُم٤م ،شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ رضمحف يمام همػمه٤م أو وهمػمه، اًمٕمٞمٜمل

 اًمٕمٚم٦م شمٙمقن أن ي٘متيض اًمّمحٞمح اًمٜمٔمر ومألن أظمر، آطمتامل قمغم وأُم٤م ومٔم٤مهر،

 اًمٕمذاب ًمتخٗمٞمػ ؾم٤ٌٌم اًمٜمداوة يمقن وٕن سمٞمٜمٝمام، اعمقضمقد ًمٚمتِم٤مسمف اًم٘مّمتلم ذم واطمدة

 اًمٜم٤مس أظمػ ًمٙم٤من يمذًمؽ إُمر يم٤من وًمق قم٘مال، وٓ ذقم٤م يٕمرف ٓ مم٤م اعمٞم٧م قمـ

 يزرع ُم٤م ًمٙمثرة سم٤مجلٜم٤من شمٙمقن ُم٤م أؿمٌف ُم٘م٤مسمر ذم يدومٜمقن اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر هؿ إٟمام قمذاسم٤م

 أن ؾمٌؼ ُم٤م إمم يْم٤مف! وؿمت٤مء صٞمٗم٤م خمية شمٔمؾ اًمتل وإؿمج٤مر اًمٜم٤ٌمشم٤مت ُمـ ومٞمٝم٤م

 شمًٌح يمقهن٤م اًمتخٗمٞمػ ذم اًمٜمداوة شم٠مثػم ؾم٥ٌم أن ذيمروا ىمد يم٤مًمًٞمقـمل اًمٕمٚمامء سمٕمض

 اًمتٕمٚمٞمؾ هذا وم٢من! شمًٌٞمحف اٟم٘مٓمع، ويٌس اًمٕمقد ُمـ ذه٧ٌم وم٢مذا: ىم٤مًمقا  شمٕم٤ممم، اهلل

ٌُِّح سمَِحْٛمَدِه َوًَمـِٙمـ َّٓ شَمْٗمَ٘مُٝمقَن  ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ًمٕمٛمقم خم٤مًمػ ًَ  إَِّٓ ُي
ٍ
ء ـ َرْ َوإِن ُمِّ

ٌِٞمَحُٝمْؿ  ًْ  .﴾شَم

 أو اًمٜمداوة، ذم ًمٞمس اًمن أن إمم يِمػم ُم٤م ٟمٗمًف قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم - ب

 ومِم٘مف سمٕمًٞم٥م دقم٤م صمؿ» ىمقًمف وذًمؽ اًمٕمذاب، ختٗمٞمػ ذم اًم٥ًٌم هل ًمٞم٧ًم سم٤مٕطمرى

 ويًٌف اًمِمؼ ُمـ اًمٜمداوة ًمذه٤مب ؾم٥ٌم ؿم٘مف أن اعمٕمٚمقم ُمـ وم٢من ـمقٓ، يٕمٜملش اصمٜملم

ط   ٕب٘م٤مه اًمٕمٚم٦م هل يم٤مٟم٧م ومٚمق يِمؼ، مل ًمق مم٤م أىمؾ اًمتخٗمٞمػ ُمدة ومتٙمقن سمنقم٦م،

 أن قمغم دل يٗمٕمؾ مل وم٢مذا آىمؾ، قمغم ٟمّمٗمف أو قمًٞم٤ٌم ىمؼم يمؾ قمغم وًمقوع ؿمؼ سمدون

 سمف اهلل أذن اًمذي اًمتخٗمٞمػ ُمدة قمغم قمالُم٦م أهن٤م وشمٕملم اًم٥ًٌم، هل ًمٞم٧ًم اًمٜمداوة

 احلديث٤من يتٗمؼ وسمذًمؽ ضم٤مسمر، طمدي٨م ذم سمف ُمٍمح هق يمامط   ٟمٌٞمف ًمِمٗم٤مقم٦م اؾمتج٤مسم٦م

 .وشمٕمدده٤م اًمقاىمٕم٦م ذم اظمتالومٝمام اطمتٛمؾ وإن اًم٥ًٌم، شمٕمٞملم ذم

 إًمٞمف أؿم٤مر أو قمٚمٞمف ٟمص ُمـ أضمد ومل ٟمٗمز، ذم اٟم٘مدح ؿمئ هق وم٢مٟمام هذا، ومت٠مُمؾ

سم٤م يم٤من وم٢من اًمٕمٚمامء، ُمـ  ُمـ واؾمتٖمٗمره ُمٜمل، ومٝمق ظمٓم٠م يم٤من وإن شمٕم٤ممم اهلل ومٛمـ صقا

 .يروٞمف ٓ ُم٤م يمؾ

 وًمٕمٛمٚمقا  اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ذًمؽ ًمٗمٝمؿ سم٤مًمذات، ُم٘مّمقدة اًمٜمداوة يم٤مٟم٧م ًمق - ج
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 ومٕمٚمقا  وًمق زي٤مرهت٤م، قمٜمد اًم٘مٌقر قمغم ذًمؽ وٟمحق وأس اجلريد وًمقوٕمقا  سمٛم٘متْم٤مه،

 اًمٜمٔمر، شمٚمٗم٧م اًمتل إُمقر ُمـ ٕنف إًمٞمٜم٤م، اًمث٘م٤مت ٟم٘مٚمف صمؿ قمٜمٝمؿ، ذًمؽ ٓؿمٝمر

 اهلل إمم سمف اًمت٘مرب وأن ي٘مع، مل أنف قمغم دل يٜم٘مؾ مل وم٢مذ ٟم٘مٚمف، اًمدواقمل وشمًتدقمل

د ومث٧ٌم سمدقم٦م،  اهلزيؾ اًم٘مٞم٤مس ذًمؽ سمٓمالن ومٝمؿ طمٞمٜمئذ ؾمٝمؾ هذا، شمٌلم وإذا. اعمرا

 :يًٛمف مل قمٛمـش اًمّمدور ذح» ذم اًمًٞمقـمل ٟم٘مٚمف اًمذى

 وهذا: ىم٤مل اًم٘مرآن؟ اعمقُمـ سم٘مراءة ومٙمٞمػ اجلريدة سمتًٌٞمح قمٜمٝمام ظمٗمػ وم٢مذا»

 ش!اًم٘مٌقر قمٜمد إؿمج٤مر همرس ذم أصؾ احلدي٨م

 واًمٕمقد اًمٔمؾ يًت٘مٞمؿ وهؾ» ،شاٟم٘مش صمؿ اًمٕمرش أث٧ٌم: »ًمف ومٞم٘م٤مل: ىمٚم٧م

 اخلػم قمغم أطمرص ٕهنؿ اًمًٚمػ إًمٞمف ًم٤ٌمدر صحٞمح٤م اًم٘مٞم٤مس هذا يم٤من ومٚمق ؟شأقمقج

 .ُمٜم٤م

 ذم اًمن وأن ،ط سمف ظم٤مص اًم٘مؼم قمغم اجلريد ووع أن قمغم شم٘مدم ُم٤م ومدل

 ودقم٤مئفط   ؿمٗم٤مقمتف ذم سمؾ اًمٕمًٞم٥م ٟمداوة ذم يٙمـ مل اًم٘مؼميـ قمـ اًمٕمذاب ختٗمٞمػ

 وٓ آقمغم اًمرومٞمؼ إممط   اٟمت٘م٤مًمف سمٕمد أظمرى ُمرة وىمققمف يٛمٙمـ ٓ مم٤م وهذا هلام،

 اًمّمالة قمٚمٞمف ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ اًم٘مؼم قمذاب قمغم آـمالع ٓن ،ط سمٕمده ُمـ ًمٖمػمه

 اًم٘مرآن ٟمص ذم ضم٤مء يمام اًمرؾمقل إٓ قمٚمٞمف يٓمٚمع ٓ اًمذي اًمٖمٞم٥م ُمـ وهق واًمًالم،

 يٜم٤مرم ٓ أنف واقمٚمؿش رؾمقل ُمـ ارشم٣م ُمـ إٓ أطمدا همٞمٌف قمغم ئمٝمر ومال اًمٖمٞم٥م قم٤ممل»

 ش:111ش »اًمّمدور ذح» ذم اًمًٞمقـمل أورده ُم٤م سمٞمٜم٤م ُم٤م

 آؾمٚمٛمل سمرزة أب٤م أن ىمت٤مدة قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ قم٤ًميمر اسمـ وأظمرج»

 وم٠مظمذ يٕمذب، وص٤مطمٌف ىمؼم قمغم ُمرط   اهلل رؾمقل أن حيدث يم٤من قمٜمف اهلل ريض

 سمرزة أبق ويم٤من. رـم٦ٌم داُم٧م ُم٤م قمٜمف يرومف أن قمًك: وىم٤مل اًم٘مؼم، ذم ومٖمرؾمٝم٤م ضمريدة

 .ضمريدشملم ُمٕمل ىمؼمي ذم ومْمٕمقا  ُم٧م إذا: يقيص

 ذم شمْمع أن يقصٞمٜم٤م يم٤من: وم٘م٤مًمقا  ،شىمقُمس» وش يمرُم٤من» سملم ُمٗم٤مزة ذم ومامت: ىم٤مل

 ُمـ ريم٥م قمٚمٞمٝمؿ ـمٚمع إذ يمذًمؽ هؿ ومٞمٜمام ومٞمف، ٟمّمٞمٌٝم٤م ٓ ُمقوع وهذا ضمريديـ ىمؼمه

 .ىمؼمه ذم ُمٕمف ومقوٕمقمه٤م ضمريدشملم، وم٠مظمذوا ؾمٕمٗم٤م، ُمٕمٝمؿ وم٠مص٤مسمقا  ،شؾمجًت٤من» ىمٌؾ
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 ش.ضمريدشم٤من ىمؼمه ذم دمٕمؾ أن سمريدة أوص: ىم٤مل ُمقرق قمـ ؾمٕمد اسمـ وأظمرج

 اًمتًٚمٞمؿ ومرض قمغم - آصمريـ هذيـ ذم ًمٞمس أنف اعمٜم٤موم٤مة، قمدم ووضمف: ىمٚم٧م

 قمدم سمدقمٞمت٦م ادقمٞمٜم٤م اًمذي اًم٘مٌقر، زي٤مرة قمٜمد اجلريد ووع ُمنموقمٞم٦م - ُمٕم٤م سمثٌقهتام

 ىمْمٞم٦م وهل ىمؼمه، ذم اعمٞم٧م ُمع اجلريدشملم ضمٕمؾ ومٞمٝمام ُم٤م وهم٤مي٦م سمف، اًمًٚمػ قمٛمؾ

 سمرزة أبق رواه اًمذي احلدي٨م ٓن اعمنموقمٞم٦م قمدم ذم ىمٌٚمٝم٤م يم٤مًمتل يم٤مٟم٧م وإن أظمرى،

 واطمدة، ضمريدة ووع ومٞمف واحلدي٨م ؾمٞمام ٓ ذًمؽ، قمغم يدل ٓ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يمٖمػمه

 أظمرضمف وم٘مد إؾمٜم٤مده، يّمح ٓ آصمر أن قمغم ىمؼمه ذم ضمريدشملم سمقوع أوص وهق

 ذم قم٤ًميمر اسمـ أظمرضمف ـمري٘مف وُمـش 181 181/ 1ش »سمٖمداد» شم٤مريخ ذم اخلٓمٞم٥م

 قمامر سمـ اًمِم٤مه قمـ آؾمٚمٛمل سمرزة أيب سمـ قمٌٞمد سمـ ٟمْمٚم٦م شمرمج٦م آظمر ذمش دُمِمؼ شم٤مريخ»

 صمٕمٚم٦ٌم سمـ اعمٜمذز سمـ اًمٜمي أن٠ٌمن٤م: ىم٤مل اًمٚمٞمثل ص٤مًمح سمـ ؾمٚمٞمامن ص٤مًمح أبق صمٜم٤م: ىم٤مل

 .سمف ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد قمـ اًمٕمٌدي

 :قمٚمت٤من وًمف وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مد ومٝمذا: ىمٚم٧م

 .شمرمج٦م هلام أضمد مل وم٢مين واًمٜمي اًمِم٤مه ضمٝم٤مًم٦م: إومم

 ُمذيمقر هق صمؿ سمرزة، أيب قمـ رواي٦م ًمف يذيمروا مل وم٢مهنؿ ىمت٤مدة قمٜمٕمٜم٦م: وإظمرى

 .هذا إؾمٜم٤مده ُمثؾ ذم قمٜمٕمٜمتف ُمـ ومٞمخِمك سم٤مًمتدًمٞمس

 ص 1 ق 7 جش »اًمٓمٌ٘م٤مت» ذم ؾمٕمد اسمـ ىم٤مل قمٜمف، صم٤مسمت٦م ومٝمل سمريدة، وصٞم٦م وأُم٤م 

 إطمقل قم٤مصؿ أظمؼمٟم٤م: ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م، سمـ مح٤مد صمٜم٤م: ىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ قمٗم٤من أظمؼمٟم٤مش: 1

 .ضمريدشم٤من ىمؼمه ذم شمقوع أن إؾمٚمٛمل سمريدة أوص: ُمقرق ىم٤مل: ىم٤مل

ًمؼ ذم إٓ شمقضمد ومٚمؿ ظمراؾم٤من سم٠مدٟمك ُم٤مت أن ومٙم٤من  .مح٤مر ضمقا

 .جمزوُم٤مش 171/ 1» اًمٌخ٤مري وقمٚم٘مف صحٞمح، ؾمٜمد وهذا

 ظم٤مص٤م يره ومل قمٛمقُمف، قمغم احلدي٨م محؾ سمريدة ويم٤من: »ذطمف ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 هبام، ظم٤مص ذًمؽ أن اًمٌخ٤مري شمٍمف ُمـ وئمٝمر: رؿمٞمد اسمـ ىم٤مل اًمرضمٚملم، سمذيٜمؽ

 ش.قمٛمٚمف ئمٚمف إٟمام: قمٛمر اسمـ سم٘مقل قم٘مٌف ومٚمذًمؽ
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 ورأي سمٞم٤مٟمف، ؾمٌؼ ح٤م اًمّمقاب هق اًمٌخ٤مري إًمٞمف ذه٥م ُم٤م أن ؿمؽ وٓ: ىمٚم٧م

  اًمٜمٌل وم٢من قم٤مُم٤م، يم٤من ًمق طمتك قمٚمٞمف يدل ٓ واحلدي٨م رأي ٕنف ومٞمف، طمج٦م ٓ سمريدة

 ش.حمٛمد هدى اهلدى ظمػم» و. ؾمٌؼ يمام قمٚمٞمف سمؾ اًم٘مؼم، ذم اجلريدة يْمع ملط 

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افظودغ بؼبقر ادرور ظـد واخلقف افبؽوء

 شمٙمقٟمقا  أن إٓ اعمٕمذسملم اًم٘مقم ه١مٓء قمغم شمدظمٚمقا  ٓ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.أص٤مهبؿ ُم٤م يّمٞمٌٙمؿ أن قمٚمٞمٝمؿ شمدظمٚمقا  ومال سم٤ميملم شمٙمقٟمقا  مل وم٢من سم٤ميملم،

 صش »إبرار ٟمزل» ذم ظم٤من صديؼ احلدي٨م هلذا شمرضمؿ وىمد [:اإلموم ؿول]

 وإفمٝم٤مر وسمٛمّم٤مرقمٝمؿ اًمٔم٤معملم سم٘مٌقر اعمرور قمٜمد واخلقف اًمٌٙم٤مء سم٤مب» سمـش 191

 ش.ذًمؽ قمـ اًمٖمٗمٚم٦م ُمـ واًمتحذير شمٕم٤ممم اهلل إمم آومت٘م٤مر

 .(1/1/18) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 (مـو ؾؾقس افؼبقر زار مـ) حديٌ ضعػ

 أظمرضمف. وٕمٞمػش. ُمٜم٤م ومٚمٞمس. اًم٘مٌقر زار ُمـ[: »ىم٤مل أنفط   اًمٜمٌل قمـ روي]

ط   اهلل رؾمقل أن ىمت٤مدة قمـش 671 1/  169/  1ش »اعمّمٜمػ»ذم اًمرزاق قمٌد

 .ومذيمره:... ىم٤مل

 . وٕمٞمػ ومٝمق ُمرؾمؾ، إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ذًمؽ ٟمًخ صمؿ اًم٘مٌقر، زي٤مرة قمـ اًمٜمٝمل وىم٧م ذم يم٤من - صح إن - احلدي٨م وًمٕمؾ

 ُمٜمٝم٤م ـمٞم٤ٌم ىمًام ذيمرٟم٤م ىمد يمثػمة، أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام سمزي٤مرهت٤م،ط   اًمٜمٌل سم٢مذن

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمقىمقف ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤مش. اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم»ذم

 .(9/ 1/ 11) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 افسـي أيوم مـ ـققم معغ تقؿقً بدون افؼبقر زيورة مؼوظقي

 صؼمشمؿ، سمامش يمذا» اًمًالم: ومٞم٘مقل طمقل يمؾ رأس قمغم اًمِمٝمداء ىمٌقر ي٠ميت يم٤من»

 .ُمٜمٙمر[ ش. وقمثامن] وقمٛمر سمٙمر وأبق. اًمدار قم٘مٌك ومٜمٕمؿ

 شمقىمٞم٧م سمدون اًم٘مٌقر زي٤مرة ُمنموقمٞم٦م يٜم٤مذم وم٢مٟمف ُمتٜمف: ٟمٙم٤مرة وأُم٤م [:اإلموم ؿول]

 يمام خمّمقص٦م، أج٤مُم٤مً  ًمزي٤مرهت٤م يتخذون اًمذيـ ًمٚمجٝمٚم٦م اًم٤ٌمب يٗمتح مم٤م وشمقىمٞمػ،

 ! واًمزهقر إيم٤مًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ويْمٕمقن وهمػمه، اًمٕمٞمد يقم يٗمٕمٚمقن

 (117/ 11/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افعقد يقم افؼبقر زيورة حؽؿ

 اًمٕمٞمد؟ يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾي

 ُمـ هؾ اجلٛمٕم٦م، قمٞمد يقم زي٤مرهت٤م يمحٙمؿ اًمٕمٞمد، يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة طمٙمؿ :افشقخ

 اًمٜم٤مس أن إُمر ذم ُم٤م يمؾ ٓ،: اجلقاب اجلٛمٕم٦م؟ يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة يًتح٥م سم٠منف: ىم٤مئؾ

قه٤م قم٤مدًة، اقمت٤مدوا  .سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمٌدقم٦م وهل ؾمٜم٦ًم، وشَمَقمهَّ

 أدًم٦م قمٛمقم ُمـ اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يًتٗمٞمده٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ ٕن ذًمؽ: 

 إـمالىمٝم٤م، قمغم إضمراؤه٤م وضم٥م ُمٓمٚم٘م٤ًم، ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م إدًم٦م هذه أن واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب

 اًمٜمّمقص ُمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  ضم٤مء ُم٤م شم٘مٞمٞمد جيقز وٓ خمّمص، سمدًمٞمؾ إٓ ختّمٞمّمٝم٤م جيقز وٓ

 أو سمٙمٞمٗمٞم٦م أو سمّمٗم٦م ُُمَ٘مّٞمد ٟمص ضم٤مء إذا: ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم ُيَ٘مٞمِّده، ُم٤م ضم٤مء إذا إٓ

 .ًمٚمٜمّمقص خم٤مًمٗم٦م هذا يمؾ وإـمالىمف، قمٜمف اًم٘مٞمد هذا ومؽ جيقز ومال سمٕمدد،

 ىمقًمف ُمـ اعمِمٝمقر احلدي٨م يمٛمثؾ ُمٓمٚم٘م٦ًم، اًم٘مٌقر سمزي٤مرة إُمر أدًم٦م يم٤مٟم٧م وح٤م 

 شمذيمريمؿ وم٢مهن٤م وَمُزوُروه٤م: أٓ اًم٘مٌقر، زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ُمٓمٚمؼ، أجْم٤مً  همػمه وذم احلدي٨م هذا ذمش ومزوروه٤م أٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمفش أظمرة

 وٓ اًمنمع ذم سمف شم٘مٞمٞمده ي٠مت مل سمزُمـ شم٘مٞمٞمده جيقز وٓ إـمالىمف، قمغم إضمراؤه ومٞمٜمٌٖمل

 .سمٙمٞمٗمٞم٦م وٓ سمّمٗم٦م
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 سم٤مب ُمـ يٙمقن اًم٘مٌقر، سمزي٤مرة اًمٕمٞمديـ ختّمٞمص يم٤من :يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا 

 ُمـ قمغم وُيـْخَِمك احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع قمغم اقمتداء وهذا ذقمل، ٟمص سمٖمػم اعمٓمٚمؼ شم٘مٞمٞمد

 هَلُؿْ  َأمْ ﴿: سم٘مقًمف اعمنميملم قمغم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م إٟمٙم٤مر ذم يدظمؾ أن ذًمؽ يٗمٕمؾ

يَم٤مءُ  قُمقا  ُذَ ـَ  هَلُؿْ  َذَ ـِ  ُِم ي ْ  َُم٤م اًمدِّ ُ  سمِفِ  َي٠ْمَذنْ  مَل  .[11:اًمِمقرى]﴾اّللَّ

 .ظم٤مص٦مً  اًمٕمٞمد يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة جيقز ٓ: وم٢مذاً  

  (11: 17: 17/   119/  واًمٜمقر اهلدى)

 



 عهد َيِحُرُم ما كتاب

 1 القبور

                                                           

 ش.91-81ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 وافـحر افذبح: افؼبقر ظـد حَيُْرمُ  ممو

 :ي٠ميت ُم٤م اًم٘مٌقر قمٜمد وحيرم 

: مه٤مم سمـ اًمرزاق قمٌد ىم٤مل ،شآؾمالم ذم قم٘مر ٓ: »ط ًم٘مقًمف واًمٜمحر، اًمذسمح -

 ش.ؿم٤مة أو سم٘مرة اًم٘مؼم قمٜمد يٕم٘مرون يم٤مٟمقا »

 ش:181 صش »آىمتْم٤مء» ذم آؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل 

 أصح٤مسمٜم٤م ذيمره ُمٓمٚم٘م٤م، قمٜمف ومٛمٜمٝمل - اًم٘مٌقر قمٜمد يٕمٜمل - هٜم٤مك اًمذسمح وأُم٤م»

 ذم قم٘مر ٓ: ط اًمٜمٌل ىم٤مل: - اعمروزي رواي٦م ذم أمحد ىم٤مل. احلدي٨م هلذا وهمػمهؿ

 قمـط   اًمٜمٌل ومٜمٝمك ىمؼمه، قمغم ضمزورا ٟمحروا اعمٞم٧م هلؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا . آؾمالم

 ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ُم٤م هذا ُمٕمٜمك وذم: أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل. حلٛمف أيمؾ اهلل قمٌد أبق ويمره. ذًمؽ

 ش.ٟمحقه أو سمخٌز اًم٘مؼم قمٜمد اًمتّمدق ذم زُم٤مٟمٜم٤م أهؾ

 اًم٘مؼم قمٜمد واًمٕم٘مر اًمذسمح وأُم٤م»ش: 111/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 ش.صحٞمح طمًـ: وىم٤مل واًمؽمُمذي داود أبق رواه هذا، أنس حلدي٨م ومٛمذُمقم

 يٗمٕمٚمف يمام اًم٘مؼم ًمّم٤مطم٥م يم٤من إذ وأُم٤م شمٕم٤ممم هلل هٜم٤مك اًمذسمح يم٤من إذا وهذا: ىمٚم٧م

َٓ ﴿ شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وومًؼ طمرام وأيمٚمف سيح، ذك ومٝمق اجلٝم٤مل سمٕمض ْ  مِم٤َّم شَم٠ْميُمُٚمقا  َو  مَل

  اؾْمؿُ  ُيْذيَمرِ 
ِ
ٌؼ  َوإِٟمَّفُ  قَمَٚمٞمْفِ  اّللَّ ًْ  ذسمح سم٠من يمذًمؽ أنف واحل٤مل أي[. 111: إنٕم٤مم] ﴾ًَمِٗم

 ،شسمف اهلل ًمٖمػم أهؾ ومً٘م٤م أو» سم٘مقًمف شمٕم٤ممم اهلل ذيمره يمام هٜم٤م اًمٗمًؼ هق هذا إذ اهلل، ًمٖمػم

 ُمٚمٕمقن: »رواي٦م وذمش اهلل ًمٕمـ: »وىم٤مل. اهلٞمتٛمك ًمٚمٗم٘مٞمفش 171/ 1ش »اًمزواضمر» ذم يمام

 ش.اهلل ًمٖمػم ذسمح ُمـ

 [119] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبقر ظـد ادحرموت مـ

 .ُمٜمٝم٤م اخل٤مرج اًمؽماب قمغم زي٤مدة رومٕمٝم٤م -
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 .وٟمحقه سم٤مًمٙمٚمس ـمٚمٞمٝم٤م -

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمت٤مسم٦م -

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمٌٜم٤مء -

 .قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٕمقد -

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم

 اًم٘مؼم، جُيَّّمص أنط   اهلل رؾمقل هنك: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ :إول

د أو] قمٚمٞمف، يٌٜمك وأن قمٚمٞمف، ي٘مٕمد وأن  [ش.قمٚمٞمف يٙمت٥م أو] ،[قمٚمٞمف يزا

 ش.صحٞمح وإؾمٜم٤مده٤مش: »196/ 1» اًمٜمقوي وىم٤مل

 ُمٜمف أظمرج اًمذي اًمؽماب قمغم اًم٘مؼم يزاد ٓ أن يًتح٥م أنف قمغم هب٤م اؾمتدل صمؿ

 ش.سمٛمٙمروه ًمٞمس أنف ُمٕمٜم٤مه: أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل سم٠مس، ومال زاد وم٢من: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل: »وىم٤مل

 اسمـ ىم٤مًمف ُم٤م وم٤محلؼ اًمتحريؿ، ومٞمف آصؾ وم٢من اًمٜمٝمل فم٤مهر ظمالف وهذا: ىمٚم٧م

 ش:11/ 1ش »اعمحغم» ذم طمزم

د أن وٓ جيّمص، أن وٓ اًم٘مؼم، يٌٜمك أن حيؾ وٓ» سمف قمغم يزا  يمؾ وُّيدم ؿمئ شمرا

 ش.ذًمؽ

 ؾمٛمٕم٧مش: »118 صش »اعم٤ًمئؾ» ذم داود أبق وم٘م٤مل أمحد، آُم٤مم ىمقل فم٤مهر وهق

 ومٙم٠منف. يٕمرف ومال سم٤مٓرض يًقى أن إٓ همػمه، شمراب ُمـ اًم٘مؼم قمغم يزاد ٓ: ىم٤مل أمحد

 ش.ذاك إذ رظمص

 ذم حمٛمد آُم٤مم وىم٤مل! وم٘مط اًمٙمراه٦م قمٜمفش 118/ 1ش »اإلٟمّم٤مف» ذم ذيمر ًمٙمـ

 ارومٕمقا : ي٘م٤مل يم٤من: ىم٤مل إسمراهٞمؿ قمـ مح٤مد قمـ طمٜمٞمٗم٦م أبق أظمؼمٟم٤مش: »11 صش »أصم٤مر»

 .يقـم٠م ومال ىمؼم أنف يٕمرف طمتك اًم٘مؼم

د أن ٟمرى وٓ ٟم٠مظمذ، وسمف: حمٛمد ىم٤مل  أو جيّمص، أن وٟمٙمره ُمٜمف، ظمرج ُم٤م قمغم يزا

 أو سمف، يٌٜمك أن أضمر ويٙمره قمٚمٞمف، يٙمت٥م أو قمٚمام، أو ُمًجدا قمٜمده جيٕمؾ أو يٓملم،
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 ش.طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق سم٠مؾم٤م، قمٚمٞمف اح٤مء سمرش ٟمرى وٓ اًم٘مؼم، يدظمٚمف

 قمٚمٞمف ي٤ًمقمد ُم٤م سم٘مدر اًم٘مؼم، رومع ضمقاز قمغم سمٛمٗمٝمقُمف احلدي٨م ويدل: ىمٚم٧م

 اعم٠ًمخ٦م ذم اعمت٘مدم ًمٚمٜمص ُمقاومؼ ومٝمق ؿمؼم، ٟمحق يٙمقن وذًمؽ ُمٜمف، اخل٤مرج اًمؽماب

 .اًمٙمٚمس وهقش اجلص» ُمـ ومٝمق اًمتجّمٞمص وأُم٤مش 117»

د  ـماله واًمٌٜم٤مء ُماله، آٟم٤مء وضمّمصش: »اًم٘م٤مُمقس» ذم ىم٤مل سمف اًمٓمكم واعمرا

 ش.سم٤مجلص

 .اعمت٘مدُملم سمٕمض ىم٤مل يمام زيٜم٦م ٟمقع أنف أضمؾ ُمـ اًمتجّمٞمص قمـ اًمٜمٝمل وًمٕمؾ

 :ىمقٓن ومٞمف ًمٚمٕمٚمامء اًم٘مؼم؟ شمٓمٞملم طمٙمؿ ومام وقمٚمٞمف

 قمٜمده واًمٙمراه٦م قمٜمف، آٟمٗم٤م ٟم٘مٚمتف ومٞمام حمٛمد آُم٤مم قمٚمٞمف ٟمص اًمٙمراه٦م، :إول

 .أـمٚم٘م٧م إذا ًمٚمتحريؿ

: وآظمرش 119/ 1ش »اإلٟمّم٤مف» ذم يمام احلٜم٤مسمٚم٦م ُمـ طمٗمص أبق ىم٤مل وسم٤مًمٙمراه٦م

 .سمف سم٠مس ٓ أنف

 .أمحد آُم٤مم قمـش 118» داود أبق طمٙم٤مه

 ش.اإلٟمّم٤مف» ذم سمف وضمزم

 ومل: »قم٘مٌف اًمٜمقوي ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل، آُم٤مم قمـش 111/ 1» اًمؽمُمذي وطمٙم٤مه

 ومٞمف يرد ومل قمٚمٞمف، ٟمص يمام ومٞمف ٓيمراه٦م أنف وم٤مًمّمحٞمح ًمف، إصح٤مب مجٝمقر يتٕمرض

 ش.هنل

 اًمتٓمٞملم ُمـ اعم٘مّمقد يم٤من إن: ي٠ميت ُم٤م ٟمحق قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اًمّمقاب وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 وٓ اًمري٤مح شمٜمًٗم٦م ٓ وأن اًمنمع، سمف ؾمٛمح ُم٤م ىمدر ُمرومققم٤م وسم٘م٤مئف اًم٘مؼم قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 .ُمنموقم٦م هم٤مي٦م حي٘مؼ ٕنف ؿمؽ سمدون ضم٤مئز ومٝمق آُمٓم٤مر، شمٌٕمثره

 اًمزيٜم٦م اعم٘مّمقد يم٤من وإن. يًتح٥م أنف احلٜم٤مسمٚم٦م ُمـ ىم٤مل ُمـ وضمف هق هذا وًمٕمؾ

 .حمدث ٕنف جيقز ومال ومٞمف وم٤مئدة ٓ مم٤م وٟمحقه٤م
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 وسح حمٛمد، اإلُم٤مم يمالم فم٤مهر وهق َتريٛمٝم٤م، احلدي٨م ومٔم٤مهر اًمٙمت٤مسم٦م، وأُم٤م

 وؾمقاء: أصح٤مسمٜم٤م ىم٤ملش: »198/ 1» اًمٜمقوي وىم٤مل! وم٘مط سم٤مًمٙمراه٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 همػمه، ذم أم اًمٜم٤مس، سمٕمض قم٤مدة ضمرت يمام رأؾمف قمٜمد ًمقح ذم اًم٘مؼم قمغم اعمٙمتقب يم٤من

 ش.احلدي٨م ًمٕمٛمقم ُمٙمروه ومٙمٚمف

ف سمؾ اًمزظمروم٦م، وضمف قمغم ٓ اعمٞم٧م اؾمؿ يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمامء سمٕمض واؾمتثٜمك  ىمٞم٤مؾم٤م ًمٚمتٕمره

 اعمِم٤مر اعم٠ًمخ٦م ذم شم٘مدم يمام ُمٔمٕمقن سمـ قمثامن ىمؼم قمغم احلجرط   اًمٜمٌل ووع قمغم

 سمف ىم٤مل وىمد سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمتخّمٞمص ُمـ وهق: »اًمِمقيم٤مين ىم٤ملش. 111 ص» آٟمٗم٤م إًمٞمٝم٤م

 ذم اًمِم٠من وًمٙمـ ،شاًمٜمٝم٤مر وقء» ذم ىم٤مل يمام اًمٜمص ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم ىمٞم٤مس أنف ٓ اجلٛمٝمقر،

 ش.اًم٘مٞم٤مس هذا صح٦م

 سمٕمٞمد، إـمالىمف قمغم اًم٘مٞم٤مس هذا سمّمح٦م اًم٘مقل أن - أقمٚمؿ واهلل - أراه واًمذي

  اهلل رؾمقل ووع أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل اًمٖم٤مي٦م حي٘مؼ ٓ احلجر يم٤من إذا سمام شم٘مٞمٞمده واًمّمقاب

 إطمج٤مر ويمثرة ُمثال اًم٘مٌقر يمثرة سم٥ًٌم وذًمؽ قمٚمٞمف، اًمتٕمرف وهل أٓ احلجر،ط 

 .أقمٚمؿ واهلل. اعمذيمقرة اًمٖم٤مي٦م سمف شمتح٘مؼ ُم٤م سم٘مدر آؾمؿ يمت٤مسم٦م جيقز ومحٞمٜمئذ! اعمٕمروم٦م

 ُمـ اعمًٚمٛملم أئٛم٦م وم٢من قمٚمٞمف، اًمٕمٛمؾ ًمٞمس: »احلدي٨م قم٘م٥م احل٤ميمؿ ىمقل وأُم٤م

 ش.اًمًٚمػ قمـ اخلٚمػ سمف أظمذ قمٛمؾ وهق ىمٌقرهؿ قمغم ُمٙمتقب اًمٖمرب إمم اًمنمق

 هق وإٟمام ذًمؽ، ومٕمؾ صح٤مسمٞم٤م ٟمٕمٚمؿ وٓ ـم٤مئال، ىمٚم٧م ُم٤م: »سم٘مقًمف اًمذهٌل رده وم٘مد

 ش.اًمٜمٝمل يٌٚمٖمٝمؿ ومل - سمٕمدهؿ ومٛمـ اًمت٤مسمٕملم سمٕمض أطمدصمف ؿمئ

 ش.اًم٘مؼم قمغم يٌٜمك أن هنكط   اًمٜمٌل أن» اخلدري وهق ؾمٕمٞمد أيب قمـ :افثوين

 قمغم اسمٕمثؽ أٓ: ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم زم ىم٤مل: »ىم٤مل إؾمدي اهلٞم٤مج أيب قمـ :افثوفٌ

 إٓ[ سمٞم٧م ذم[ ]صقرة: رواي٦م] متث٤مٓ شمدع ٓ أنط   اهلل رؾمقل قمٚمٞمف سمٕمثٜمل ُم٤م

 ش.ؾمقيتف إٓ ُمنموم٤م ىمؼما  وٓ ـمٛمًتف،

 :احلدي٨م هذا ذح ذمش 71/ 1» شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

 وُمـ وم٤موال يم٤من ُمـ سملم ومرق همػم ُمـ يمٌػما  رومٕم٤م يرومع ٓ اًم٘مؼم أن اًمًٜم٦م أن ومٞمف»
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 .وم٤موؾ همػم يم٤من

 سمذًمؽ سح وىمد. حمرم ومٞمف اح٠مذون اًم٘مدر قمغم زي٤مدة اًم٘مٌقر رومع أن واًمٔم٤مهر 

 َت٧م اًمداظمؾ اًم٘مٌقر رومع وُمـ: ىم٤مل. وُم٤مًمؽ اًمِم٤مومٕمل ومج٤مقم٦م أمحد، أصح٤مب

 اخت٤مذ ُمـ هق وأجْم٤م اًم٘مٌقر، قمغم اعمٕمٛمقرة واعمِم٤مهد اًم٘م٥ٌم أوًمٞم٤م دظمقٓ احلدي٨م

 شمِمٞمٞمد قمـ ٟمِم٠م ىمد ويمؿ. ؾمٞم٠ميت يمام ذًمؽ وم٤مقمؾط   اًمٜمٌل ًمٕمـ وىمد ُم٤ًمضمد، اًم٘مٌقر

 يم٤مقمت٘م٤مد هل٤م اجلٝمٚم٦م اقمت٘م٤مد ُمٜمٝم٤م. آؾمالم هل٤م يٌٙمل ُمٗم٤مؾمد ُمـ وَتًٞمٜمٝم٤م اًم٘مٌقر أبٜمٞم٦م

 اًمير، ودومع اًمٜمٗمع ضمٚم٥م قمغم ىم٤مدرة أهن٤م ومٔمٜمقا  ذًمؽ وقمٔمؿ ًمألصٜم٤مم، اًمٙمٗم٤مر

 ُم٤م ُمٜمٝم٤م وؾم٠مخقا  اعمٓم٤مًم٥م، ًمٜمج٤مح وُمٚمج٤م احلقائ٩م، ىمْم٤مء ًمٓمٚم٥م ُم٘مّمدا ومجٕمٚمقه٤م

 مل أهنؿ وسم٤مجلٛمٚم٦م. واؾمتٖم٤مصمقا  ومتًحقا  اًمرطم٤مل إًمٞمٝم٤م وؿمدوا رهبؿ، ُمـ اًمٕم٤ٌمد ي٠ًمخف

 راضمٕمقن، إًمٞمف وإٟم٤م هلل وم٢مٟم٤م! ومٕمٚمقه إٓ سم٤مٓصٜم٤مم شمٗمٕمٚمف اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م مم٤م ؿمٞمئ٤م يدقمقا 

 ًمٚمديـ محٞم٦م ويٖم٤مر هلل، يٖمْم٥م ُمـ ٟمجد ٓ اًمٗمٔمٞمع واًمٙمٗمر اًمِمٜمٞمع اعمٜمٙمر هذا وُمع

 ُمـ إًمٞمٜم٤م شمقارد وىمد ُمٚمٙم٤م، وٓ وزيرا  وٓ أُمػما  وٓ ُمتٕمالم، وٓ قم٤مح٤م ٓ احلٜمٞمػ،

 قمٚمٞمف شمقضمٝم٧م إذا أيمثرهؿ أو اًم٘مٌقريلم ه١مٓء ُمـ يمثػما  أن ُمٕمف يِمؽ ٓ ُم٤م آظم٤ٌمر

، سم٤مهلل طمٚمػ ظمّمٛمف ضمٝم٦م ُمـ يٛملم  سمِمٞمخؽ اطمٚمػ: ذًمؽ سمٕمد ًمف ىمٞمؾ وم٢مذا وم٤مضمرا

 آدًم٦م أبلم ُمـ وهذا! سم٤محلؼ واقمؽمف وأيب وشمٚمٙم٠م شمٚمٕمثؿ! اًمٗمالين اًمقزم وُمٕمت٘مدك

 .صمالصم٦م صم٤مًم٨م أو اصمٜملم، صم٤مين شمٕم٤ممم إٟمف: ىم٤مل ُمـ ذك ومقق سمٚمغ ىمد ذيمٝمؿ أن قمغم اًمداًم٦م

 سمالء وأي اًمٙمٗمر، ُمـ أؿمد ًمالؾمالم ِرزء أي اعمًٚمٛملم ُمٚمقك وي٤م اًمديـ قمٚمامء ومٞم٤م

 هذه شمٕمدل اعمًٚمٛمقن هب٤م يّم٤مب ُمّمٞم٦ٌم وأى اهلل، همػم قم٤ٌمدة ُمـ قمٚمٞمف أض اًمديـ هلذا

 !واضم٤ٌم؟ اًمنمك هذا إٟمٙم٤مر يٙمـ مل إن إٟمٙم٤مره جي٥م ُمٜمٙمر وأي اعمّمٞم٦ٌم،

 شمٜم٤مدي عمـ طمٞم٤مة ٓ وًمٙمـ    طمٞم٤مً  ٟم٤مدي٧م ًمق أؾمٛمٕم٧م ًم٘مد

 رُم٤مد ذم شمٜمٗمخ أن٧م وًمٙمـ    أو٤مءت هب٤م ٟمٗمخ٧م ٟم٤مراً  وًمق

 ذح» أؾمامه٤م اًم٤ٌمب هذا ذم ٟم٤مومٕم٦م ًمٓمٞمٗم٦م رؾم٤مًم٦م شمٕم٤ممم اهلل رمحف وًمٚمِمقيم٤مين

 ش.76 - 61/ 1» اعمٜمػمي٦م اعمجٛمققم٦م ذم ُمٓمٌققم٦مش اًم٘مٌقر رومع َتريؿ ذم اًمّمدور
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 اًمروم، أرض إمم قمٌٞمد سمـ ومْم٤مًم٦م ُمع ظمرضمٜم٤م: »ىم٤مل ؿمٗمل سمـ صمامُم٦م قمـ :افرابع

 ذًمؽ وقمغم اًمروم، أرض همزوٟم٤م: رواي٦م وذم» اًمدرب، قمغم عمٕم٤موي٦م قم٤مُمال ويم٤من

 ومّمغم (1)شرودس[ »ب] ًمٜم٤م قمؿ اسمـ وم٠مصٞم٥م ،شآٟمّم٤مري قمٌٞمد سمـ ومْم٤مًم٦م اجلٞمش

 قمٜمف، أظمٗمقا : ىم٤مل طمٗمرشمف قمٚمٞمف ؾمقيٜم٤م ومٚمام واراه، طمتك طمٗمرشمف قمغم وىم٤مم ومْم٤مًم٦م، قمٚمٞمف

 سمتًقي٦م ي٠مُمرٟم٤م يم٤منط   اهلل رؾمقل وم٢من (1)شقمٜمف ظمٗمٗمقا : آظمرى اًمرواي٦م وذم»

 ش.اًم٘مٌقر

 ًمف أصؾ ومالش اًمدوارس اًم٘مٌقر ظمػم: »سمٚمٗمظ آًمًٜم٦م قمغم اعمِمٝمقر احلدي٨م وأُم٤م

 يٜمٌٖمل سمؾ يدرس، أن يٜمٌٖمل ٓ اًم٘مؼم ٓن ُمٜمٙمر، سمٔم٤مهره وهق اًمًٜم٦م، يمت٥م ُمـ ؿمئ ذم

 ُّي٤من، وٓ ومٞمّم٤من ًمٞمٕمرف ؾمٌؼ، يمام ؿمؼم ىمدر آرض قمـ ُمرومققم٤م فم٤مهرا  ئمؾ أن

 .ُّيجر وٓ ويزار

 سم٤مٕرض شمًقيتٝم٤مش اًم٘مٌقر سمتًقي٦م ي٠مُمرٟم٤م يم٤من» ومْم٤مًم٦م طمدي٨م ُمـ اًمٔم٤مهر إن صمؿ

 ؿمؼم ىمدر اًمرومع اًمًٜم٦م أن سمدًمٞمؾ ىمٓمٕم٤م، ُمراد همػم اًمٔم٤مهر وهذا إـمالىم٤م، شمرومع ٓ سمحٞم٨م

 أيش ظمٗمٗمقا » ومْم٤مًم٦م ىمقل ٟمٗمًف احلدي٨م ُمـ هذا وي١ميد ؾم٤مسم٘م٤م، إًمٞمف اإلؿم٤مرة ُمرت يمام

/ 1ش »اعمرىم٤مة» اٟمٔمر اًمٕمٚمامء ومنه وهبذا سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، قمٜمف اًمؽماب سم٢مزاًم٦م ي٠مُمر ومٚمؿ اًمؽماب،

 ش.171

 رومٕم٧م وىمد اًمًٜم٦م، ُمـ اًم٘مٌقر شمًقي٦م إن: »قمٜمف اهلل ريض ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل :اخلومس

 ش.هبام شمِمٌٝمقا  ومال واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد

 قمغم أطمديمؿ جيٚمس ٕن: »ىم٤ملط   اهلل رؾمقل أن هريرة أيب قمـ :افسودس

 قمغمش يٓم٠م: رواي٦م وذم» جيٚمس أن ُمـ ًمف ظمػم ضمٚمده إمم ومتخٚمص صمٞم٤مسمف ومتحرق مجرة

 ش.ىمؼم

 ٕن: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم قمـ :افسوبع

                                                           

 .[ُمٜمف] .شمريمٞم٤م همرب ضمٜمقب اعمتقؾمط، آسمٞمض اًمٌحر ذم ُمٕمرووم٦م ضمزيرة (1)

  .[ُمٜمف] .سم٤مًٓمػ وشمٚمؽ سم٤مًمتِمديد قمدي٧م هذه أن إٓ ىمٌٚمٝم٤م، اًمتل اًمرواي٦م سمٛمٕمٜمك هل (1)
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 ىمؼم قمغم أُمٌم أن ُمـ إزم أطم٥م (1)سمرضمكم ٟمٕمكم أظمّمػ أو ؾمٞمػ، أو مجرة قمغم أُمٌم

 ش.اًمًقق وؾمط أو طم٤مضمتل ىمْمٞم٧م اًم٘مٌقر أوؾمط أب٤مزم وُم٤م ُمًٚمؿ،

 شمّمٚمقا  ٓ: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اًمٖمٜمقي ُمرصمد أيب قمـ :افثومـ

 ش.قمٚمٞمٝم٤م دمٚمًقا  وٓ اًم٘مٌقر، إمم

 وهق اعمًٚمؿ، ىمؼم قمغم واًمقطء اجلٚمقس َتريؿ قمغم دًمٞمؾ اًمثالصم٦م آطم٤مدي٨م هذه وذم

 اًمٜمقوي طمٙمك ًمٙمـ وهمػمه،ش 17/ 1» اًمِمقيم٤مين ٟم٘مٚمف ُم٤م قمغم اًمٕمٚمامء مجٝمقر ُمذه٥م

ُم٤مم ٟمص وهق وم٘مط، اًمٙمراه٦م قمٜمٝمؿ واًمٕمً٘مالين م» ذم اًمِم٤مومٕمل ٓا ُم٤مم ٟمص ويمذًمؽش ٕا  ٓا

 ش.طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق: »وىم٤مل اًمٙمراه٦م قمغمش 11 صش »أصم٤مر» ذم حمٛمد

 وآشمٙم٤مء واجلٚمقس اًم٘مؼم وطء وأيمرهش: »116/ 1» اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 ضورة، ُمقوع ومذًمؽ يٓم٠مه سم٠من إٓ ُمٞمتف ىمؼم إمم اًمًٌٞمؾ اًمرضمؾ جيد ٓ أن إٓ قمٚمٞمف،

 سم٤مجلٚمقس سم٠مس ٓ: أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض وىم٤مل شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن يًٕمف أن طمٞمٜمئذ وم٠مرضمق

 هنل يم٤من وإن ىم٤مل، يمام قمٜمدٟم٤م هذا وًمٞمس! ًمٚمتٖمقط قمٚمٞمف اجلٚمقس قمـ هنل وإٟمام قمٚمٞمف،

 ش.اعمذه٥م ًمٖمػم ُمٓمٚم٘م٤م قمٜمف هنل وم٘مد ًمٚمٛمذه٥م قمٜمف

ش اعمقـم٠م» ذم سح وم٢مٟمف اهلل رمحف ُم٤مًمؽ إُٓم٤مم إمم يِمػم اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ويم٤من

 ش.171/ 1» احل٤مومظ ٟم٘مٚمف ومٞمام اًمٜمقوي سمٞمٜمف يمام سمٓمالٟمف ذم ؿمؽ وٓ اعمذيمقر، سم٤مًمت٠مويؾ

 ُمـ اًمّمقاب إمم أىمرب وهذا ًمٚمتحريؿ، ومٝمل أـمٚم٘م٧م إذا قمٜمدمه٤م واًمٙمراه٦م: ىمٚم٧م

 أيب طمدي٨م قمٚمٞمف يٜمص اًمذي ٕنف سم٤مًمتحريؿ اًم٘مقل واحلؼ ومح٥ًم، سم٤مًمٙمراه٦م اًم٘مقل

 ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ُمـ مج٤مقم٦م ىم٤مل وهبذا اًمِمديد، اًمؽمهٞم٥م ُمـ ومٞمٝمام ح٤م. وقم٘م٦ٌم هريرة

 طمجر اسمـ اًمٗم٘مٞمف وُم٤مل ،ش111/ 1ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ذه٥م وإًمٞمف اًمٜمقوي،

 اًمِمديد، اًمققمٞمد ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م ح٤م يمٌػمة، أنف إممش 111/ 1ش »اًمزواضمر» ذم اهلٞمتٛمك

 .سمٌٕمٞمد اًمّمقاب قمـ ذًمؽ وًمٞمس

 [161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 [.ُمٜمف. ]أُمٙمـ إن ؿمدسمد صٕم٥م أُمر وذًمؽ أي (1)
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 افؼبقر إػ افصالة حرمي

 دًمٞمؾ وومٞمف..ش  اًم٘مٌقر إمم شمّمٚمقا  ٓ» آٟمٗم٤م اعمت٘مدم ًمٚمحدي٨م اًم٘مٌقر إمم اًمّمالة -

 ذم اعمٜم٤موي وم٘م٤مل اًمٜمقوي، اظمتٞم٤مر وهق اًمٜمٝمل، ًمٔم٤مهر اًم٘مؼم إمم اًمّمالة َتريؿ قمغم

 اًم٤ٌمًمغ، ٞمؿاًمتٕمٔم ُمـ ومٞمف ح٤م إًمٞمٝم٤م، ُمًت٘مٌٚملم أي: »ًمٚمحدي٨م ؿم٤مرطم٤مش اًم٘مدير ومٞمض»

 آؾمتخٗم٤مف قمـ اًمٜمٝمل سملم - سمتامُمف احلدي٨م يٕمٜمك - ومجٛمع اعمٕمٌقد، ُمرشم٦ٌم ُمـ ٕنف

 ىمّمد وم٢من ُمٙمروه، ذًمؽ وم٢من: »آظمر ُمقوع ذم ىم٤مل صمؿش اًمٌٚمٞمغ واًمتٕمٔمٞمؿ سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ،

 واعمراد اهلل، سمف ي٠مذن مل ُم٤م اًمديـ ذم اسمتدع وم٘مد اًمٌ٘مٕم٦م صمٚمؽ ذم سم٤مًمّمالة اًمتؼمك إٟم٤ًمن

 مل احلدي٨م ًمٔم٤مهر سمتحريٛمف ىمٞمؾ وًمق أصح٤مسمٜم٤م، ىم٤مل يمذا: اًمٜمقوي ىم٤مل اًمتٜمزيف، يمراه٦م

 .يٌٕمد

 ش.َتريؿ يمراه٦م ُمٙمروه ومٝمق اعم٘مؼمة، ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل احلدي٨م ُمـ وي١مظمذ

 شمٕمٔمٞمؿ سم٤مٓؾمت٘م٤ٌمل ي٘مّمد مل إذا هق إٟمام اعمذيمقر اًمتحريؿ أن يٕمٚمؿ أن ويٜمٌٖمل

 ذطمف ذمش 171/ 1ش »اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل ذك، ومٝمق وإٓ اًم٘مٌقر،

 سمف وم٤مًمتِمٌف اعمٕمٔمؿ، ًمٙمٗمر وًمّم٤مطمٌف ًمٚم٘مؼم طم٘مٞم٘م٦م اًمتٕمٔمٞمؿ هذا يم٤من وًمق: احلدي٨م هلذا

  ُمٙمروه،

 .اعمقوققم٦م اجلٜم٤مزة: ُمٜمف أومم سمؾ ُمٕمٜم٤مه وذم َتريؿ، يمراه٦م يٙمقن أن ويٜمٌٖمل

 يًت٘مٌٚمقن صمؿ اًمٙمٕم٦ٌم قمٜمد اجلٜم٤مزة يْمٕمقن طمٞم٨م ُمٙم٦م، أهؾ سمف اسمتكم مم٤م وهق

 ش.إًمٞمٝم٤م

 [169] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اشتؼبول بدون وفق افؼبقر ظـد افصالة حرمي

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف اؾمت٘م٤ٌمل، سمدون وًمق قمٜمده٤م اًمّمالة - 

: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ :إول
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 ش.واحلامم اعم٘مؼمة إٓ ُمًجد يمٚمٝم٤م إرض»

 ش.اًم٘مٌقر سملم اًمّمالة قمـ هنكط   اًمٜمٌل أن» أنس قمـ :افثوين

 صالشمٙمؿ، ُمـ سمٞمقشمٙمؿ ذم اضمٕمٚمقا : »ىم٤ملط   اًمٜمٌل قمـ قمٛمر اسمـ قمـ :افثوفٌ

 ش.ىمٌقرا شمتخذوه٤م وٓ

 إن ُم٘م٤مسمر، سمٞمقشمٙمؿ دمٕمٚمقا  ٓ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب قمـ :افرابع

 ش.اًمٌ٘مرة ؾمقرة ومٞمف شم٘مرأ  اًمذي اًمٌٞم٧م ُمـ يٜمٗمر اًمِمٞمٓم٤من

 ش.اعم٘م٤مسمر ذم اًمّمالة يمراهٞم٦م سم٤مب: »سم٘مقًمف اًمث٤مًم٨م ًمٚمحدي٨م اًمٌخ٤مري شمرضمؿ وىمد

 ذم ىمقًمف ُمـ اؾمتٜمٌط: »خمتٍمه ُم٤م وم٘م٤مل ذطمف ذم احل٤مومظ ذًمؽ وضمف وسملم

 ومٞمٝم٤م اًمّمالة ومتٙمقن ًمٚمٕم٤ٌمدة، سمٛمحؾ ًمٞم٧ًم اًم٘مٌقر أنش ىمٌقرا شمتخذوه٤م ٓ: »احلدي٨م

 قمغم دال احلدي٨م: وم٘م٤مل اًمؽممج٦م هذه ذم اعمّمٜمػ اإلؾمامقمٞمكم ٟم٤مزع وىمد ُمٙمروه٦م،

 ُمـ ُمًٚمؿ رواه يمام اعم٘م٤مسمر سمٚمٗمظ ورد ىمد: ىمٚم٧م: اعم٘م٤مسمر ذم ٓ اًم٘مؼم ذم اًمّمالة يمراه٦م

 اًمٌخ٤مري شم٠موًمف: اًمتلم اسمـ وىم٤مل ،شُم٘م٤مسمر سمٞمقشمٙمؿ دمٕمٚمقا  ٓ» سمٚمٗمظ هريرة أيب طمدي٨م

 ذم اًمّمالة إمم اًمٜمدب ومٞمف إٟمام أنف قمغم مج٤مقم٦م وشم٠موًمف: اعم٘م٤مسمر ذم اًمّمالة يمراه٦م قمغم

 ذم يّمٚمقن ٓ اًمذيـ يم٤معمقشمك شمٙمقٟمقا  ٓ: ىم٤مل يم٠منف يّمٚمقن، ٓ اعمقشمك إذ اًمٌٞمقت،

 احلدي٨م ذم ومٚمٞمس ُمٜمف اعمٜمع أو اعم٘م٤مسمر ذم اًمّمالة ضمقاز وم٠مُم٤م: ىم٤مل اًم٘مٌقر، وهل سمٞمقهتؿ

 .ذًمؽ ُمٜمف ي١مظمذ ُم٤م

 .ومٛمًٚمؿ اعمٜمٓمقق سمٓمريؼ ُمٜمف ي١مظمذ ٓ أنف أراد إن ىمٚم٧م

 اعمٜمذر اسمـ ٟم٘مؾ وىمد اؾمتٜم٤ٌمـمف، وضمف ىمدُمٜم٤م وم٘مد ومال، ُمٓمٚم٘م٤م ذًمؽ ٟمٗمل أراد وإن

 سمٛمقوع ًمٞم٧ًم اعم٘مؼمة أن قمغم احلدي٨م هبذا اؾمتدًمقا  أهنؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمـ

 .ًمٚمّمالة

 ش.واخلٓم٤ميبش اًمًٜم٦م ذح» ذم اًمٌٖمقي ىم٤مل ويمذا

 ًمٚمّمالة، ُمقوٕم٤م ًمٞم٧ًم اعم٘مؼمة أن قمغم يدل احلدي٨م أن إرضمح هق وهذا: ىمٚم٧م

 يمراه٦م قمغم يدل: آؾمامقمٞمكم وىمقل اًمدًٓم٦م، ذم أسح ومٝمق هريرة أيب سمٚمٗمظ ؾمٞمام ٓ
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 محؾ حيًـ ومال هريرة، أيب حلدي٨م اًمٍمحي٦م خم٤مًمٗمتف ُمع اعم٘م٤مسمر، ذم ٓ اًم٘مؼم ذم اًمّمالة

 يمالم حيٛمؾ ومٙمٞمػ قم٤مدة، ممٙمٜم٦م همػم اًم٘مؼم ذم اًمّمالة ٓن قمٚمٞمف، قمٛمر اسمـ طمدي٨م

ح ُمـ هق: »اًمتلم اسمـ وىمقل ؟!قمٚمٞمف اًمِم٤مرع  قمٌد واؾمٛمفش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذا

 ش.يّمٚمقن ٓ اعمقشمك: »اًمقاطمد

 اًمٖمٞمٌٞم٦م إُمقر ُمـ وهق ذًمؽ، سمٜمٗمل اًمنمع ذم ٟمص يرد مل ٕنف سمّمحٞمح، ًمٞمس

 اًم٘مقل إـمالق يٌٓمؾ ُم٤م ضم٤مء ىمد سمؾ ُمٗم٘مقد، وذًمؽ سمٜمص، إٓ ومٞمٝم٤م اًم٧ٌم يٜمٌٖمل ٓ اًمتل

 ًمٞمٚم٦مط   اهلل رؾمقل رآه يمام ىمؼمه ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمقؾمك صالة وهق سمف،

 اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ آٟمٌٞم٤مء صالة ويمذًمؽ ،شصحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ رواه ُم٤م قمغم سمف أهي

: ىم٤مل أنفط   قمٜمف صم٧ٌم سمؾش اًمّمحٞمح» ذم صم٧ٌم يمام اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم سمف ُم٘متديـ واًمًالم

 ش.يّمٚمقن ىمٌقرهؿ ذم أطمٞم٤مء إنٌٞم٤مء»

 ش.611ش »اًمّمحٞمح٦م آطم٤مدي٨م» ذم ظمرضمتف وىمد ضمٞمد، سم٤مؾمٜم٤مد يٕمغم أبق أظمرضمف

 ؾم١مال ذم هريرة أيب طمدي٨م ذم وذًمؽ ذيمرٟم٤م، مم٤م أقمؿ هق ُم٤مط   قمٜمف ضم٤مء ىمد سمؾ

 آذٟم٧م وىمد اًمِمٛمس ًمف ُمثٚم٧م ىمد ومٞمجٚمس اضمٚمس، ًمف ومٞم٘م٤مل: »اًم٘مؼم ذم ًمٚمٛم١مُمـ اعمٚمٙملم

 قمٚمٞمف؟ شمِمٝمد وُم٤مذا ومٞمف؟ شم٘مقل ُم٤م ومٞمٙمؿ يم٤من اًمذي هذا أرأجتؽ: ًمف ومٞم٘م٤مل ًمٚمٖمروب،

 ش.ؾمتٗمٕمؾ إٟمؽ: ومٞم٘مقٓن أصكم، طمتك دقمقين: ومٞم٘مقل

 وىم٤ملش 181 - 179/ 1» واحل٤ميمؿش 781ش »صحٞمحف» ذم طم٤ٌمن اسمـ أظمرضمف

 سمـ حمٛمد ومٞمف ٓن وم٘مط، طمًـ هق وإٟمام! اًمذهٌل وواوم٘مفش ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح»

 .ُمت٤مسمٕم٦م أو ُم٘مروٟم٤م ًمف روى وإٟمام ُمًٚمؿ سمف حيت٩م ومل قمٛمرو

 سم٠من اًم٘مقل سمذًمؽ ومٌٓمؾ ىمؼمه، ذم يّمكم أجْم٤م اعم١مُمـ أن ذم سيح احلدي٨م ومٝمذا

 ُمقوٕم٤م ًمٞم٧ًم اعم٘مؼمة أن قمٛمر اسمـ سمحدي٨م اعمراد أن وشمرضمح يّمٚمقن، ٓ اعمقشمك

 .أقمٚمؿ واهلل ًمٚمّمالة،

 ًمٚمتحريؿ وهل اعم٘مؼمة، ذم اًمّمالة يمراه٦م قمغم ُمٕمف ذيمر وُم٤م احلدي٨م دل وىمد

 يدل اًمٜمٝمل ٓن ومٞمٝم٤م اًمّمالة سمٓمالن إمم اًمٕمٚمامء سمٕمض وذه٥م سمٕمْمٝم٤م، ذم اًمٜمٝمل ًمٔم٤مهر
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 شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ واظمت٤مره طمزم، اسمـ ىمقل وهق قمٜمف، اعمٜمٝمل وم٤ًمد قمغم

 قمـش 18 - 17/ 1» طمزم اسمـ وروى ،ش111/ 1ش »آوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم واًمِمقيم٤مين

 ش .أبدا أقم٤مد ىمؼم إمم أو ُم٘مؼمة ذم صغم ُمـ: »ىم٤مل أنف أمحد آُم٤مم

 طمٜمٞمٗم٦م أبق اًم٘مؼم وقمغم اعم٘مؼمة وذم اًم٘مؼم إمم إًمّمالة ويمره: »طمزم اسمـ ىم٤مل صمؿ

 رؾمقل سم٠من ُم٘مٚمديف سمٕمض ًمف واطمت٩م! سم٠مؾم٤م سمذًمؽ ُم٤مًمؽ ير ومل وؾمٗمٞم٤من وآوزاقمل

 أن سمف ٟم٤مهٞمؽ قمج٥م وهذا: »طمزم اسمـ ىم٤مل! اًمًقداء اعمًٙمٞمٜم٦م ىمؼم قمغم صغمط   اهلل

 صالة ٟمّمغم أن جيٞمزون ومال ومٞمف، ضم٤مء ومٞمام اخلؼم هذا خي٤مًمٗمقن اًم٘مقم ه١مٓء يٙمقن

 ًمٚمًٜمـ خم٤مًمٗم٦م إؿم٤مرة، وٓ ُمٜمف أثر ومٞمف ًمٞمس ُم٤م يًتٌٞمحقن صمؿ دومـ، ُمـ قمغم اجلٜم٤مزة

 وم٢مهن٤م اجلٜم٤مزة صالة إٓ ذيمرٟم٤م طمٞم٨م اًمّمالة َتؾ ومال طمؼ، آصم٤مر هذه يمؾ: ىم٤مل. اًمث٤مسمت٦م

 ٟمحرم ،ط اهلل رؾمقل ومٕمؾ يمام ص٤مطمٌف دومـ ىمد اًمذي اًم٘مؼم وقمغم اعم٘مؼمة، ذم شمّمغم

 طمؼ، وهنٞمف وم٠مُمره ومٕمؾ ُم٤م ُمثؾ! ٟمٗمٕمؾ أن شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمت٘مرب ُمـ وٟمٕمد قمٜمف، هنك ُم٤م

 ش.وم٤ٌمـمؾ ذًمؽ قمدا وُم٤م طمؼ، وومٕمٚمف

 وًمق اعم٘مؼمة ذم ضمقزه٤م قمغم ٟمص ٓ ٕنف ٟمٔمر، اجلٜم٤مزة صالة ذم ىم٤مًمف وومٞمام: ىمٚم٧م

 وًمٙمٜمف: اًم٘مؼم قمغم اًمّمالة قمغم ذًمؽ ىم٤مس أنف ًم٘مٚمٜم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مس اًم٘م٤مئٚملم ُمـ طمزم اسمـ يم٤من

 شم٠مت مل اًمتل اًمًٜم٦م ظمالف اعم٘مؼمة ذم اجلٜم٤مزة وصالة أصٚمف، ُمـ اًم٘مٞم٤مس سمٌٓمالن ي٘مقل

 اًمٍميح اًمٜمٝمل ضم٤مء ىمد سمؾ حمٚمف، ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام اعمًجد وذم اعمّمغم ذم سمّمالهت٤م إٓ

 اًمٗمّمؾ، هذا ذم اعمذيمقر أنس طمدي٨م ذم رواي٦م ذم يمام اًم٘مٌقر سملم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ

 .ُمٜمف اًمث٤مين احلدي٨م وهق

 أُم٤مم اًم٘مؼم يم٤من ؾمقاء ُمٜمٝم٤م ُمٙم٤من يمؾ شمِمٛمؾ اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة يمراه٦م إن صمؿ 

 قمٚمؿ ذم اعم٘مرر وُمـ ُمٓمٚمؼ، اًمٜمٝمل ٓن ي٤ًمره، قمـ أو يٛمٞمٜمف، قمـ أو ظمٚمٗمف أو اعمّمكم

 ذًمؽ، ُمـ ؿمئ هٜم٤م يرد ومل ي٘مٞمده، ُم٤م ي٠ميت طمتك إـمالىمف قمغم جيرى اعمٓمٚمؼ أن آصقل

 اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ وم٘م٤مل ي٠ميت، يمام وهمػمهؿ احلٜمٗمٞم٦م وم٘مٝم٤مء سمٕمض ذيمرٟم٤م سمام سح وىمد

 إًمٞمٝم٤م، وٓ اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة شمّمح وٓش: »11 صش »اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات» ذم شمٞمٛمٞم٦م

 اًم٘مؼم أن أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ـم٤مئٗم٦م وذيمر اًمنمك ًمذريٕم٦م ؾمد هق إٟمام ذًمؽ قمـ واًمٜمٝمل
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 ىمٌقر صمالصم٦م اعم٘مؼمة وإٟمام اعم٘مؼمة، اؾمؿ يتٜم٤موًمف ٓ ٕنف اًمّمالة، ُمـ يٛمٜمع ٓ واًم٘مؼميـ

 .ومّم٤مقمدا

 وشمٕمٚمٞمٚمٝمؿ يمالُمٝمؿ قمٛمقم سمؾ اًمٗمرق، هذا أصح٤مسمف وقم٤مُم٦م أمحد يمالم ذم وًمٞمس

 واعم٘مؼمة اًمّمقاب، وهق اًم٘مٌقر، ُمـ واطمد ىمؼم قمٜمد اًمّمالة ُمٜمع يقضم٥م واؾمتدٓهلؿ

 .ىمؼم مجع أنف ٓ ومٞمف، ىمؼم ُم٤م يمؾ

 ومٝمذا ومٞمف، يّمغم ٓ اًم٘مٌقر طمقل مم٤م اعم٘مؼمة اؾمؿ ذم دظمؾ ُم٤م ويمؾ: أصح٤مسمٜم٤م وىم٤مل

 .إًمٞمف اعمْم٤مف وومٜم٤مئف اعمٜمٗمرد اًم٘مؼم حلرُم٦م ُمتٜم٤موٓ يٙمقن اعمٜمع أن يٕملم

 اًم٘مؼم إمم ىمٌٚمتف اًمذي اعمًجد أي ومٞمف اًمّمالة دمقز ٓ أنف: وهمػمه آُمدي وذيمر

 .آظمر طم٤مئؾ اعم٘مؼمة وسملم احل٤مئط سملم يٙمقن طمتك

 ش.أمحد ُمٜمّمقص هذا: سمٕمْمٝمؿ وذيمر

 هل إٟمام اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل قمٚم٦م سم٠من اًمتٍميح اهلل رمحف اًمِمٞمخ يمالم وذم

 ٟمج٤مؾم٦م هل إٟمام اًمٕمٚم٦م أن أظمر واًم٘مقل ذًمؽ، ذم اًمٕمٚمامء ىمقزم أطمد وهذا اًمذريٕم٦م، ؾمد

ش احل٤مؿمٞم٦م» ذم قم٤مسمديـ اسمـ ٟمٔمر وىمد احلٜمٗمٞم٦م، ُمذه٥م ذم ىمقٓن ومه٤م! اعم٘مؼمة أرض

 هذه شمٙمقن ومٙمٞمػ قمٜمدهؿ، ُمٓمٝمرة آؾمتح٤مًم٦م ٕن وذًمؽ ُمٜمٝمام، اًمث٤مين ذمش 111/ 1»

 ؿمٞمخ ذًمؽ سملم وىمد اًمّمحٞمح، هق إول اًم٘مقل أن قمٜمدٟم٤م ؿمؽ وٓ ؟!صحٞمح٦م اًمٕمٚم٦م

 اىمتْم٤مء» يمت٤مسمف ُمثال ومراضمع همػمه، قمٜمد دمده ٓ سمام ًمف واؾمتدل يمتٌف، ذم آؾمالم

ط  احلٜمٗمٞم٦م، يمت٥م ُمـش احل٤مٟمٞم٦م» ذم ُمِمك وقمٚمٞمف ،ش191 ،111ش »اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

 اًمِم٤مرح ىمقل قمٜمد وم٘م٤ملش اًمٗمالح ُمراىمل» قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم اًمٓمح٤موي إًمٞمف وأؿم٤مر

 واًمٜمّم٤مرى، سم٤مًمٞمٝمقد شمِمٌف ٕنف اًم٤ٌمء، سمتثٚمٞم٨مش »118/ 1ش »اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة وشمٙمره»

 وؾمقاء ُم٤ًمضمد، أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى، اًمٞمٝمقد قمغم اهلل ًمٕمٜم٦م: ط ىم٤مل

 قمٚمٞمٝمؿ إنٌٞم٤مء ُم٘م٤مسمر ويًتثٜمك. قمٚمٞمف واىمػ هق ُم٤م َت٧م أو ظمٚمٗمف أو ومقىمف يم٤مٟم٧م

 ضمٝم٦م ذم اًم٘مؼم يٙمقن ٓ أن سمٕمد ٓ، أو ُمٜمٌقؿم٦م ُمٓمٚم٘م٤م ومٞمٝم٤م اًمّمالة شمٙمره ومال اًمًالم

 ش!ىمٌقرهؿ ذم أطمٞم٤مء ٕهنؿ اًم٘مٌٚم٦م،
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 ذيمره٤م اًمتل اًمٕمٚم٦م يٜم٤مىمض وهق يمٞمػ اًمٌٓمالن، فم٤مهر سم٤مـمؾ آؾمتثٜم٤مء وهذا: ىمٚم٧م

 وآطم٤مدي٨م آؾمتثٜم٤مء هذا ُمثؾ يّمح ويمٞمػ قمٚمٞمٝم٤م، سمف اؾمتدل اًمذي واحلدي٨م

ط   اًمٜمٌل أن صح صمؿ ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر ٓخت٤مذ اًمٙمت٤مب أهؾ ًمٕمـ ذم ُمًتٗمٞمْم٦م

 هبؿ، يٚمحؼ وهمػمهؿ ُم٤ٌمذة، إنٌٞم٤مء ىمٌقر اخت٤مذ قمغم ُمٜمّم٥م وم٤مًمٜمٝمل ذًمؽ، قمـ هن٤مٟم٤م

 اًمث٤مين اًم٘مقل ُمع يتٛمِمك إٟمام آؾمتثٜم٤مء هذا ُمثؾ أن واحلؼ ؟!اؾمتثٜم٤مؤهؿ يٕم٘مؾ ومٙمٞمػ

 اهلل إن: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ٕهنؿ ـم٤مهرة ؿمؽ سمال إنٌٞم٤مء وىمٌقر اًمٜمج٤مؾم٦م اًمٕمٚم٦م أن

 قمغم سمٜمل وُم٤م سم٤مـمٚم٦م اًمٕمٚم٦م هذه وًمٙمـ ،شإنٌٞم٤مء أضم٤ًمد شم٠ميمؾ أن إرض قمغم طمرم

 .(1)سم٤مـمؾ ومٝمق سم٤مـمؾ

 [171] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبقر ظذ ادسوجد بـوء حرمي

 .قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء[: اًم٘مٌقر قمٜمد حيرم مم٤م]

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف

ط   اهلل سمرؾمقل ٟمزل ح٤م: »ىم٤مٓ ُمٕم٤م قم٤ٌمس سمـ اهلل وقمٌد قم٤مئِم٦م قمـ :إول

 وهق: وم٘م٤مل وضمٝمف، قمـ يمِمٗمٝم٤م هب٤م اهمتؿ وم٢مذا وضمٝمف، قمغم ًمف  مخٞمّم٦م يٓمرح ـمٗمؼ

 .يمذًمؽ

 ُم٤م[ ُمثؾ] حيذر ُم٤ًمضمد، أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد قمغم اهلل ًمٕمٜم٦م -

 ش.صٜمٕمقا 

 مل اًمذي ُمروف ذمط   اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ :افثوين

 ش.ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: »ُمٜمف ي٘مؿ

 .ُمًجدا يتخذ أن ظمٌم أنف همػم ىمؼمه أبرز ذاك ومٚمقٓ: ىم٤مًم٧م
                                                           

 اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر» يمت٤ميب ذم اعمذيمقر آؾمتثٜم٤مء ذم وشمٜم٤مىمْمف اًمٓمح٤موي ظمٓم٠م ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م وىمد (1)

 .[ُمٜمف] ش.واًمٙمت٤مب
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 :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب قمـ :افثوفٌ

 أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذواش واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: رواي٦م وذم» اًمٞمٝمقد اهلل ىم٤مشمؾ»

 ش.ُم٤ًمضمد

 اختذوا ىمقُم٤م اهلل ًمٕمـ وصمٜم٤م، ىمؼمي دمٕمؾ ٓ مهللا: »ط اًمٜمٌل قمـ قمٜمف :افرابع

 ش.ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر

: ي٘مقل سمخٛمس يٛمقت أن ىمٌؾط   اًمٜمٌل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ضمٜمدب قمـ :اخلومس

 وم٢من ،شظمٚمٞمؾ ُمٜمٙمؿ زم يٙمقن أن اهلل إمم أبرأ  إين و وأصدىم٤مء، أظمقة ومٞمٙمؿ زم يم٤من ىمد»

 اُمتل ُمـ ُمتخذا يمٜم٧م وًمق ظمٚمٞمال، إسمراهٞمؿ اختذ يمام ظمٚمٞمال، اختذين ىمد شمٕم٤ممم اهلل

 أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر يتخذون يم٤مٟمق ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ وإن أٓ ظمٚمٞمال، سمٙمر أب٤م ختذت ٓ ظمٚمٞمال،

 ش.ذًمؽ قمـ يمؿ أهن٤م إين ُم٤ًمضمد، اًم٘مٌقر شمتخذوا ومال أٓ ُم٤ًمضمد، وص٤محلٞمٝمؿ

 إن: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ :افسودس

ر ُمـ  ش.ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر يتخذ وُمـ أطمٞم٤مء، وهؿ اًم٤ًمقم٦م شمدريمف ُمـ اًمٜم٤مس ذا

 ٟم٤ًمئف سمٕمض شمذايمر ،ط اًمٜمٌل ُمرض يم٤من ح٤م: »ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ: اًم٤ًمسمع

 أرض أتت٤م ىمد طمٌٞم٦ٌم وأم ؾمٚمٛم٦م أم يم٤مٟم٧م وىمد -ش ُم٤مري٦م» هل٤م ي٘م٤مل احلٌِم٦م سم٠مرض يمٜمٞم٦ًم

 .وشمّم٤مويره٤م طمًٜمٝم٤م ُمـ ومذيمرن - احلٌِم٦م

 سمٜمقا [ ومامت] اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ يم٤من إذا أوَلؽ إن: »ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل: ىم٤مًم٧م

ر أوَلؽ اًمّمقر، شمٚمؽ ومٞمف صقروا صمؿ ُمًجدا، ىمؼمه قمغم  يقم] اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا

 [ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م

 َتذير» ذم أوردهت٤م اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ آظمريـ مج٤مقم٦م قمـ أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

 ش.ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد

 ًمٕمـ ُمـ ومٞمٝم٤م ح٤م طمرام ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ أن قمغم ىم٤مـمٕم٦م دًٓم٦م شمدل وهل 

 اًمٙمٌػمةش: »111 - 111/ 1ش »اًمزواضمر» ذم اهلٞمتٛمل اًمٗم٘مٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ اعمتخذيـ،

 ش.ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ واًمتًٕمقن اًمث٤مًمث٦م
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 وقمد: »ىم٤مل صمؿ ذـمٜم٤م قمغم ًمٞمس مم٤م وهمػمه٤م اعمت٘مدُم٦م آطم٤مدي٨م سمٕمض ؾم٤مق صمؿ

 هذه ُمـ ذيمره مم٤م ذًمؽ أظمذ ويم٠منف اًمِم٤مومٕمٞم٦م، سمٕمض يمالم ذم وىمع اًمٙم٤ٌمئر ُمـ هذه

 .أنٌٞم٤مئف سم٘مٌقر ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ ًمٕمـ ٕنف واوح، ووضمٝمف آطم٤مدي٨م،

 َتذير ومٗمٞمف اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذ صٚمح٤مئف سم٘مٌقر ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ وضمٕمؾ

 يّمٜمٕمقا  أن ُمـ ذًمؽ هلؿ سم٘مقًمف أُمتف حيذر أي ،شصٜمٕمقا  ُم٤م حيذر» رواي٦م ذم يمام ًمٜم٤م

 قمٜمد اًمّمالة اًمرضمؾ ىمّمد: احلٜم٤مسمٚم٦م سمٕمض ىم٤مل..  ًمٕمٜمقا  يمام ومٞمٚمٕمٜمقا  أوَلؽ، يمّمٜمع

 صمؿ قمٜمٝم٤م ًمٚمٜمٝمل اهلل سمف ي٠مذن ح٤م ديـ واسمتداع ورؾمقًمف، هلل اعمح٤مدة قملم هب٤م ُمتؼميم٤م اًم٘مؼم

 أو ُم٤ًمضمد، واخت٤مذه٤م قمٜمده٤م، اًمّمالة اًمنمك وأؾم٤ٌمب اعمحرُم٤مت أقمٔمؿ وم٢من إمج٤مقم٤م،

 ومٕمؾ دمقيز سم٤مًمٕمٚمامء ئمـ ٓ إذ ذًمؽ، همػم قمغم حمٛمقل سم٤مًمٙمراه٦م واًم٘مقل قمٚمٞمٝم٤م، سمٜم٤مؤه٤م

شمر  قمغم اًمتل اًم٘م٤ٌمب وهدم هلدُمٝم٤م اعم٤ٌمدرة ودم٥م وم٤مقمٚمف، ًمٕمـط   اًمٜمٌل قمـ شمقا

ر ُمًجد ُمـ أض هل إذ اًم٘مٌقر  ،ط اهلل رؾمقل ُمٕمّمٞم٦م قمغم أؾم٧ًم ٕهن٤م اًميا

ج أو ىمٜمديؾ يمؾ إزاًم٦م ودم٥م اعمنموم٦م، اًم٘مٌقر هبدمط   وأُمر ذًمؽ، قمـ هنك ٕنف  ها

 .وٟمذره وىمٗمف يّمح وٓ ىمؼم، قمغم

 ش.اٟمتٝمك

 :أُمقر قمدة يِمٛمؾ اعمت٘مدُم٦م آطم٤مدي٨م ذم اعمذيمقر وآخت٤مذ هذا

 .هل٤م ُمًت٘مٌال اًم٘مٌقر إمم اًمّمالة :إول

 .اًم٘مٌقر قمغم اًمًجقد :افثوين

 .قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء :افثوفٌ

 اًمٜمص ضم٤مء وم٘مد ومٞمف، دظمقهلام ُمع وأظمران آخت٤مذ، ُمـ فم٤مهر اًمث٤مين واعمٕمٜمك

 اًمٕمٚمامء أىمقال وأوردت ذًمؽ ذم اًم٘مقل وومّمٚم٧م اعمت٘مدُم٦م، آطم٤مدي٨م سمٕمض ذم قمٚمٞمٝمام

 ومٞمف وذيمرتش ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد َتذير» اخل٤مص يمت٤مسمٜم٤م ذم هب٤م ُمًتِمٝمدا

 ًمألطم٤مدي٨م اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ ومٞمف وُم٤م اًمنميػ، اعمًجد ذم اًمٜمٌقي اًم٘مؼم إدظم٤مل شم٤مريخ
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 يمٚمف ذًمؽ ذم اًم٘مقل سمًط ؿم٤مء ومٛمـ ظم٤مص٦م، ومٞمف شمٙمره ٓ ذًمؽ ُمع اًمّمالة وأن اعمت٘مدُم٦م

 .إًمٞمف ومٚمػمضمع

 [171] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مسوجد افؼبقر اختوذ حرمي

 ي٘مؿ مل اًمذي ُمروف ذم ىم٤مل ،ط اهلل رؾمقل أن قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م وقمـ

 ش .ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى، اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: »ُمٜمف

 ُم٤ًمضمد ضمٕمٚمقه٤م أو إًمٞمٝم٤م، أو قمٚمٞمٝم٤م صٚمقا  أي: احلدي٨م هذا ذح ذم إًم٤ٌمين ىم٤مل

 يمؾ وقمغم ويٕمٛمٝم٤م، اعمذيمقر آخت٤مذ يِمٛمٚمٝم٤م اًمثالصم٦م اعمٕم٤مين هذه ويمؾ ومٞمٝم٤م، يّمٚمقن

 اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد َتذير» يمت٤ميب ذم ومّمٚمتف يمام اًمًٜم٦م، ُمـ ظم٤مص دًمٞمؾ ُمٜمٝم٤م

 ش.ُم٤ًمضمد

 (1/111 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة)

 ظقًدا افؼبقر اختوذ حرمي

 وُمقاؾمؿ ُمٕمٞمٜم٦م، أوىم٤مت ذم شم٘مّمد قمٞمدا، اخت٤مذه٤م[: اًم٘مٌقر حمرُم٤مت ُمـ] -

 .ًمٖمػمه٤م أو قمٜمده٤م، ًمٚمتٕمٌد ُمٕمرووم٦م،

 ىمؼمي شمتخذوا ٓ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب حلدي٨م

 ش.شمٌٚمٖمٜمل صالشمٙمؿ وم٢من قمكم، ومّمٚمقا  يمٜمتؿ وطمٞمثام ىمٌقرا، سمٞمقشمٙمؿ دمٕمٚمقا  وٓ قمٞمدا،

 .قمٞمدا واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ىمٌقر اخت٤مذ َتريؿ قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م

 ووضمفش: »116 - 111 صش »آىمتْم٤مء» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 قمٞمدا، اخت٤مذه قمـ هنك وىمد آرض وضمف قمغم ىمؼم أومْمؾط   اًمٜمٌل ىمؼم أن اًمدًٓم٦م

 سمٞمقشمٙمؿ شمتخذوا وٓ: ط سم٘مقًمف ذًمؽ ىمرن صمؿ يم٤من، ُمـ يم٤مئٜم٤م سم٤مًمٜمٝمل أومم همػمه وم٘مؼم

 وم٠مُمر اًم٘مٌقر سمٛمٜمزًم٦م ومتٙمقن واًم٘مراءة، واًمدقم٤مء ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ شمٕمٓمٚمقه٤م ٓ أيش ىمٌقرا
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 اعمنميمقن يٗمٕمٚمف ُم٤م قمٙمس اًم٘مٌقر، قمٜمد َترُّي٤م قمـ وهنك اًمٌٞمقت، ذم اًمٕم٤ٌمدة سمتحري

 .هبؿ شمِمٌف وُمـ اًمٜمّم٤مرى ُمـ

 هنك قمٜمٝمؿ، اهلل ريض احلًلم سمـ قمكم سمٞمتف أهؾ ُمـ اًمت٤مسمٕملم أومْمؾ ومٝمذا: ىم٤مل

 ُمـ ؾمٛمٕمف اًمذي سم٤محلدي٨م واؾمتدل ،ط ىمؼمه قمٜمد اًمدقم٤مء يتحرى أن اًمرضمؾ ذًمؽ

 .قمكم ضمده قمـ احلًلم أبٞمف

 قمٚمٞمف ًمٚمًالم اًم٘مؼم اًمرضمؾ ي٘مّمد أن ىمّمده أن ومتٌلم همػمه، ُمـ سمٛمٕمٜم٤مه أقمٚمؿ وهق

 .قمٞمدا ًمف اخت٤مذ وٟمحقه اًمدقم٤مء ُمـ ذًمؽ أن ورأى اعمًجد، دظمقل همػم قمٜمد وٟمحقه

 .قمٞمدا اخت٤مذه يمره سمٞمتف أهؾ ؿمٞمخ طمًـ سمـ طمًـ قمٛمف اسمـ ويمذًمؽ

 ُمـ هلؿ اًمذيـ اًمٌٞم٧م وأهؾ اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ خمرضمٝم٤م أن يمٞمػ اًمًٜم٦م هذه وم٤مٟمٔمر

 ومٙم٤مٟمقا  همػمهؿ ُمـ أطمقج ذًمؽ إمم ٕهنؿ اًمدار وىمرب اًمٜم٥ًم ىمربط   اهلل رؾمقل

 .أوٌط ًمف

 وإشمٞم٤مٟمف ومٞمف آضمتامع ي٘مّمد اًمذي اعمٙم٤من ومٝمق ًمٚمٛمٙم٤من اؾمام ضمٕمؾ إذا واًمٕمٞمد

 اهلل ضمٕمٚمٝم٤م وقمروم٦م وُمزدًمٗم٦م وُمٜمك احلرام اعمًجد أن يمام اًمٕم٤ٌمدة، ًمٖمػم أو قمٜمده ًمٚمٕم٤ٌمدة

 .واًمٜمًؽ واًمذيمر ًمٚمدقم٤مء ويٜمت٤مسمقهن٤م ومٞمٝم٤م جيتٛمٕمقن ًمٚمٜم٤مس، ُمث٤مسم٦م قمٞمدا

 اهلل حم٤م آؾمالم ضم٤مء ومٚمام قمٜمده٤م، ًمالضمتامع يٜمت٤مسمقهن٤م أُمٙمٜم٦م ًمٚمٛمنميملم ويم٤من

 .يمٚمف ذًمؽ

 .واًمّم٤محللم آٟمٌٞم٤مء ىمٌقر ومٞمف يدظمؾ إُمٙمٜم٦م ُمـ اًمٜمقع وهذا

 ُمـ وهمػمه قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ يمره وهلذاش: »181 - 171 ص» اًمِمٞمخ ىم٤مل صمؿ

  اًمٜمٌل ىمؼم قمغم ومٞمًٚمؿ جيٌئ أن اعمًجد أطمدهؿ دظمؾ يمٚمام اعمديٜم٦م، ٓهؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ

 .وص٤مطمٌٞمفط 

 ذًمؽ، وٟمحق ؾمٗمرا  أراد أو ؾمٗمر، ُمـ ىمدم إذا ٕطمدهؿ ذًمؽ يٙمقن وإٟمام: ىم٤مل

 ىمّمده وأُم٤م وٟمحقه٤م، ًمٚمّمالة اعمًجد دظمؾ إذا قمٚمٞمف اًمًالم ذم سمٕمْمٝمؿ ورظمص

..  قمٞمدا اخت٤مذه ُمـ ٟمقع ذًمؽ ٕن سمف، رظمص أطمدا قمٚمٛم٧م ومام واًمًالم ًمٚمّمالة دائام
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 اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم» ٟم٘مقل أن اعمًجد دظمٚمٜم٤م إذا ًمٜم٤م ذح ىمد أنف ُمع

 .صالشمٜم٤م آظمر ذم ذًمؽ ٟم٘مقل يمام (1)شوسمريم٤مشمف

 اخت٤مذ ُمـ ٟمققم٤م ؾم٤مقم٦م يمؾ اًم٘مؼم قمٜمد ذًمؽ ومٕمؾ يٙمقن أن وهمػمه ُم٤مًمؽ ومخ٤مف: ىم٤مل

 .قمٞمدا اًم٘مؼم

 وقمٛمر سمٙمر أيب قمٝمد قمغم وإنّم٤مر اعمٝم٤مضمرون يم٤من وم٘مد سمدقم٦م، ذًمؽ وم٢من وأجْم٤م

 سمام قمٜمٝمؿ اهلل ريض ًمٕمٚمٛمٝمؿ يقم يمؾ اعمًجد إمم جيٞمئقن قمٜمٝمؿ اهلل ريض وقمكم وقمثامن

 دظمقل طملم قمٚمٞمف يًٚمٛمقن واهنؿ قمٜمف، هن٤مهؿ وُم٤م ذًمؽ ُمـ يٙمرهفط   اًمٜمٌل يم٤من

 وُم٤م طمٞم٤مشمف، ذم يمذًمؽ قمٚمٞمف يًٚمٛمقن يم٤مٟمقا  يمام اًمتِمٝمد وذم ُمٜمف، واخلروج اعمًجد

 يمٚمام وًمٙمـ أوهل٤م، أصٚمح ُم٤م إٓ آُم٦م هذه آظمر يّمٚمح ًمـ: ُم٤مًمؽ ىم٤مل ُم٤م أطمًـ

 ُمـ أطمدصمقه سمام ذًمؽ قمقوقا  إيامهنؿ، وٟم٘مص أنٌٞم٤مئٝمؿ، سمٕمٝمقد آُمؿ متًؽ وٕمػ

 .وشم٘مٌٞمٚمف اًم٘مؼم اؾمتالم آُم٦م يمره٧م هلذا وهمػمه واًمنمك اًمٌدع

 أُمر أنف وهمػمه أمحد قمـ ذيمرٟم٤م وىمد: ىم٤مل إًمٞمف، يّمٚمقا  أن اًمٜم٤مس ُمٜمٕمقا  سمٜم٤مء وسمٜمقه

 ويمذًمؽ اًم٘مٌٚم٦م، ومٞمًت٘مٌؾ يٜمٍمف أن يدقمق أن أراد صمؿ وص٤مطمٌٞمف اًمٜمٌل قمغم ؾمٚمؿ ُمـ

 سمـ اًمقوم٤مء أيب ُمثؾ اعمت٠مظمريـ وُمـ وهمػمه، ًمؽ يمام اعمت٘مدُملم اًمٕمٚمامء ُمـ ذًمؽ أنٙمر

 إُم٤مم قمـ وٓ شم٤مسمٕمل قمـ وٓ صح٤ميب ٓقمـ أطمٗمظ وُم٤م اجلقزي، اسمـ اًمٗمرج وأيب قم٘مٞمؾ

 ذًمؽ ذم أطمد روى وٓ قمٜمده، ًمٚمدقم٤مء اًم٘مٌقر ُمـ ؿمئ ىمّمد اؾمتح٥م أنف ُمٕمروف

 وىمد اعمٕمرووملم، آئٛم٦م ُمـ أطمد قمـ وٓ أصح٤مسمف قمـ وٓ ،ط اًمٜمٌل قمـ ٓ ؿمٞمئ٤م،

 ذم ُمٜمٝمؿ أطمد ذيمر ومام آصم٤مر، ومٞمف وذيمروا وأُمٙمٜمتف وأوىم٤مشمف اًمدقم٤مء ذم اًمٜم٤مس صٜمػ

 أن هذه واحل٤مًم٦م جيقز ومٙمٞمػ أقمٚمؿ، ومٞمام واطمدا طمروم٤م اًم٘مٌقر ُمـ ؿمئ قمٜمد اًمدقم٤مء ومْمؾ

                                                           

 وأظمذه٤م ُمٜمف، واخلروج اعمًجد إمم اًمدظمقل آداب ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ُمـ ؿمئ ذم اًمّمٞمٖم٦م هذه أر مل: ىمٚم٧م (1)

ٟم٦م أبق أظمرضمف احلدي٨م...  ط  اًمٜمٌل قمغم ومٚمٞمًٚمؿ اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا: »ىمقًمف ُمٓمٚمؼ ُمـ  ذم قمقا

 ذم اًمّمٞمٖم٦م ضم٤مءت وىمد ؾمٞمام ٓ سمٕمده، خيٗمك ٓ ومٛمام ،ش161 رىمؿ» ؾمٜمٜمف ذم داود وأبقش 111/ 1» صحٞمحف

 أظمرضمفش. حمٛمد آل وقمغم حمٛمد قمغم صؾ مهللا اهلل، رؾمقل قمغم اًمًالم» سمٚمٗمظ قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م طمدي٨م

ر ٟمزل» واٟمٔمر. وهمػمهش 81 - 81» اؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض  سمتح٘مٞم٘مل 61 رىمؿ» اًمٓمٞم٥م اًمٙمٚمؿ» وش. 71ش »آسمرا

 .[ُمٜمفش.]آؾمالُمل اعمٙمت٥م ووع
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 شم٠مُمر وٓ قمٜمف وشمٜمٝمك شمٕمرومف وٓ شمٜمٙمره واًمًٚمػ وأومْمؾ، أضمقب قمٜمده٤م اًمدقم٤مء يٙمقن

 ًمذًمؽ شمٜمت٤مب أن وومْمٚمف قمٜمده٤م اًمدقم٤مء اؾمتج٤مسم٦م اقمت٘م٤مد أوضم٥م وىمد: ىم٤مل ؟!سمف

 .ُمٕمٞمٜم٦م ُمقاؾمؿ ذم يمثػمة اضمتامقم٤مت قمٜمده٤م اضمتٛمع ورسمام وشم٘مّمد،

 ش.قمٞمدا ىمؼمي شمتخذوا ٓ: »سم٘مقًمفط   اًمٜمٌل قمٜمف هنك اًمذي هق سمٕمٞمٜمف وهذا

 ذم إُم٤م إًمٞمٝم٤م وي٤ًمومر اًمًٜم٦م، ُمـ يقم ذم قمٜمده٤م جيتٛمع اًم٘مٌقر سمٕمض إن طمتل: ىم٤مل

 يقم ذم قمٜمده٤م جيتٛمع وسمٕمْمٝم٤م. همػمه٤م أو احلج٦م ذي أو ؿمٕم٤ٌمن أو رضم٥م أو اعمحرم

 وىم٧م ذم وسمٕمْمٝم٤م. ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ ذم وسمٕمْمٝم٤م قمروم٦م، يقم ذم وسمٕمْمٝم٤م قم٤مؿمقراء،

 قمروم٦م شم٘مّمد يمام. ومٞمف قمٜمده٤م وجيتٛمع. ومٞمف شم٘مّمد اًمًٜم٦م ُمـ يقم هل٤م يٙمقن سمحٞم٨م. آظمر

 سمؾ اًمٕمٞمديـ، يقم اعمٍم ُمّمغم ي٘مّمد ويمام اًمًٜم٦م، ُمـ ُمٕمٚمقُم٦م أج٤مم ذم وُمٜمك وُمزدًمٗم٦م

 إًمٞمف ي٤ًمومر ُم٤م وُمٜمٝم٤م وأؿمد أهؿ واًمدٟمٞم٤م اًمديـ ذم آضمتامقم٤مت هبذه آهتامم يم٤من رسمام

 هٜم٤مك، واًمٕم٤ٌمدة قمٜمده اًمدقم٤مء ًم٘مّمد ُمٕملم همػم وىم٧م أو ُمٕملم، وىم٧م ذم آُمّم٤مر ُمـ

 اًمٜمٝمل ذم ظمالوم٤م اعمًٚمٛملم سملم أقمٚمؿ ٓ اًمًٗمر وهذا ًمذًمؽ احلرام اهلل سمٞم٧م ي٘مّمد يمام

 .إؾمٌقع ُمـ ُمٕملم يقم ذم قمٜمده آضمتامع ي٘مّمد ُم٤م وُمٜمٝم٤م: ىم٤مل. قمٜمف

  اهلل رؾمقل قمٜمف هنك اًمذي سمٕمٞمٜمف هق اًم٘مٌقر هذه قمٜمد يٗمٕمؾ اًمذي هذا اجلٛمٚم٦م وذم

 ُمٕملم وىم٧م ذم اعمٕملم اعمٙم٤من ىمّمد اقمتٞم٤مد وم٢منش قمٞمدا ىمؼمي شمتخذوا ٓ: »سم٘مقًمفط 

 ذًمؽ دق قمـ يٜمٝمك صمؿ اًمٕمٞمد، ُمٕمٜمك سمٕمٞمٜمف هق آؾمٌقع أو اًمِمٝمر أو اًمًٜم٦م سمٕمقد قم٤مئد

 .إٟمٙم٤مره أمحد آُم٤مم قمـ شم٘مدم اًمذي هق وهذا وضمٚمف،

 قمٜمد يٗمٕمؾ ُم٤م وذيمر. وأيمثروا ضمدا هذا ذم اًمٜم٤مس أومرط وىمدش: أمحد يٕمٜمل» ىمٚم٧م

 :اًمِمٞمخ ىم٤مل صمؿ. احلًلم ىمؼم

 قمٜمد سم٤مًمٕمراق يٗمٕمؾ وُم٤م. وهمػمه٤م ٟمٗمٞم٦ًم ىمؼم قمٜمد سمٛمٍم يٗمٕمؾ ُم٤م هذا ذم ويدظمؾ

 و...  و اًمٞمامن سمـ وطمذيٗم٦م احلًلم وىمؼم قمٜمف، اهلل ريض قمكم ىمؼم إٟمف: ي٘م٤مل اًمذي اًم٘مؼم

 ٓ آؾمالم سمالد أيمثر ذم يمثػمة ىمٌقر إمم اًمًٌٓم٤مُمل يزيد أيب ىمؼم قمٜمد يٗمٕمؾ وُم٤م... 

 اًمٕم٤مم وآضمتامع ُمٕملم، وىم٧م ذم اًم٘مٌقر هذه ىمّمد واقمتٞم٤مد: ىم٤مل. طمٍمه٤م يٛمٙمـ

 اًمٕمٚمؿ أهؾ اعمًٚمٛملم سملم أقمٚمؿ وٓ شم٘مدم يمام قمٞمدا أتخ٤مذه٤م هق ُمٕملم وىم٧م ذم قمٜمده٤م
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 اًمٙمت٤مسملم سم٠مهؾ اًمتِمٌف ُمـ هذا وم٢من اًمٗم٤مؾمدة اًمٕم٤مدات سمٙمثرة يٖمؽم وٓ. ظمالوم٤م ذًمؽ ذم

 ومْمؾ اقمت٘م٤مد هق إٟمام ذًمؽ وأصؾ. آُم٦م هذه ذم يم٤مئـ أنفط   اًمٜمٌل أظمؼمٟم٤م اًمذي

 يم٤من وم٢مذا. يمٚمف ذًمؽ ٟمٛمحك ٓ اًم٘مٚمقب ذم آقمت٘م٤مد هذا ي٘مؿ مل ومٚمق وإٓ قمٜمده٤م، اًمدقم٤مء

 ًمٚمخٚمؼ، ومتٜم٦م ذًمؽ ويم٤من وأومم، قمٜمده٤م يم٤مًمّمالة طمراُم٤م يم٤من اعمٗم٤مؾمد هذه جير ىمّمده٤م

 ش.آيامن ًم٤ٌمب وإهمالىم٤مً  اًمنمك، ًم٤ٌمب وومتح٤م

 اعمٜمقرة، اعمديٜم٦م ذم اًمٞمقم ُمِم٤مهد هق ُم٤م أوًمٞم٤م دظمقٓ ذًمؽ ذم يدظمؾ ومم٤م: ىمٚم٧م

 واًمدقم٤مء قمٚمٞمف ًمٚمًالم: ط اًمٜمٌل ىمؼم ذم ُمٙمتقسم٦م صالة يمؾ دسمر اًمٜم٤مس ىمّمد ُمـ

 ُمقؾمؿ ذم ؾمٞمام وٓ هبؿ، اعمًجد ًمٞمْم٩م طمتك ًمديف، أصقاهتؿ ويرومٕمقن وسمف، قمٜمده

 حم٤مومٔمتٝمؿ ُمـ أيمثر قمٚمٞمف ًمٞمح٤مومٔمقن إهنؿ سمؾ! اًمّمالة ؾمٜمـ ُمـ ذًمؽ ًمٙم٠من طمتك احل٩م

 يٜمٙمر، ُمٜمٝمؿ أطمد وٓ إُمر، وٓة ُمـ وُمًٛمع ُمرأى ُمـ ي٘مع ذًمؽ ويمؾ اًمًٜمـ قمغم

ط   اًمٜمٌل ُمًجد وذم وأهٚمف، اًمديـ همرسم٦م قمغم وواأؾمٗم٤مً  راضمٕمقن، إًمٞمف وإٟم٤م هلل وم٢مٟم٤م

 قمٚمٞمف ذيٕمتف خي٤مًمػ قمام احلرام اعمًجد سمٕمد اعم٤ًمضمد أبٕمد يٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمذي

 .واًمًالم اًمّمالة

 ذم رظمص اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض أن شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ يمالم ذم ؾمٌؼ وىمد هذا،

 ذًمؽ ويم٠من. وٟمحقه٤م ًمٚمّمالة اعمًجد دظمؾ إذا قمٚمٞمف ًمٚمًالم اًمنميػ اًم٘مؼم إشمٞم٤من

 ي٘مٞمد

 ًمٚمّمالة دائام ىمّمده وأُم٤م: »ذًمؽ قم٘م٥م ىمقًمف سمدًمٞمؾ واًمتٙمرار اإليمث٤مر قمدم

 ش.ومٞمف رظمص أطمدا قمٚمٛم٧م ومام واًمًالم

ه اًمذي هق اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمـ اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف اًمذي اًمؽمظمٞمص وهذا: ىمٚم٧م  ٟمرا

 ًمٚمًالم اًمنميػ اًم٘مؼم إشمٞم٤من سم٤معمديٜم٦م عمـ ومٞمجقز اعمذيمقر، اًم٘مٞمد سمنمط قمٚمٞمف وٟمٕمتٛمد

 قمٚمٞمف واًمًالم فم٤مهر، هق يمام قمٞمدا اخت٤مذه ُمـ ًمٞمس، ذًمؽ ٓن أطمٞم٤مٟم٤م، ،ط قمٚمٞمف

 قمـط   ًمٜمٝمٞمف ُمٓمٚم٘م٤م اعمنموقمٞم٦م ٟمٗمل جيقز ومال اًمٕم٤مُم٦م، سم٤مٓدًم٦م ُمنموع ص٤مطمٌٞمف وقمغم

 ٓ أنٜم٤م قمٚمٞمف خيرج وٓ ذيمرٟم٤م، اًمذي اًمنمط سمٛمالطمٔم٦م اجلٛمع ُٓمٙم٤من قمٞمدا، ىمؼمه اخت٤مذ

 اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم ٓ سم٤مًمِمئ اًمٕمٚمؿ قمدم ٓن ذًمؽ، يٗمٕمؾ يم٤من اًمًٚمػ ُمـ أطمدا أن ٟمٕمٚمؿ



قريمت٤مب ُم٤م حَيُْرُم قم ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    ٜمد اًمٌ٘م
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 ُم٤مدام اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م ُمنموقمٞمتف إلصم٤ٌمت يٙمٗمل هذا ُمثؾ ومٗمل اًمٕمٚمامء، ي٘مقل يمام سمٕمدُمف

 .ومٞمف ٟمحـ ومٞمام يٕم٤مروٝم٤م ُم٤م يث٧ٌم ٓ أنف

 قمـش اعمٜم٤مر ـمٌع 81 صش »اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة» ذم ذيمر ىمد آؾمالم ؿمٞمخ أن قمغم

 اًم٘مؼم إمم جيٞمئ أيمثر أو ُمرة ُم٤مئ٦م رأجتف اًم٘مؼم، قمغم يًٚمؿ قمٛمر اسمـ يم٤من: ىم٤مل أنف ٟم٤مومع

 يٜمٍمف صمؿ أيب، قمغم اًمًالم سمٙمر، أيب قمغم اًمًالم ،ط اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ومٞم٘مقل

 مم٤م ،شُمرة ُم٤مئ٦م» ىمقًمف ٓن اًمًٗمر، ٓ اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنف فم٤مهره وم٤من

 . اًمًٗمر طم٤مًم٦م قمغم إثر هذا محؾ يٌٕمد

 [181] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبقر إػ افرحول صد حرمي

 :إًمٞمٝم٤م اًمًٗمر[: اًم٘مٌقر حمرُم٤مت ُمـ]

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف

 صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ: »ىم٤ملط   اًمٜمٌل قمـ هريرة أيب قمـ :إول

 ش.آىمَم وُمًجدط   اًمرؾمقل وُمًجد احلرام، اعمًجد: ُم٤ًمضمد

 وُمًجدي، اًمٙمٕم٦ٌم، ُمًجد: ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم ي٤ًمومر إٟمام: »سمٚمٗمظ قمٜمف رواي٦م وذم

 ش.إيٚمٞم٤مء وُمًجد

 شمِمد ٓ: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ :افثوين

 واعمًجد هذا، ُمًجدي: ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤ملش شمِمدوا ٓ: ًمٗمظ وذم»

 ش.آىمَم واعمًجد احلرام،

 أجـ ُمـ: وم٘م٤مل ضم٤مء، وهق هريرة أب٤م ًم٘مل أنف اًمٖمٗم٤مري سمٍمة أيب قمـ :افثوفٌ

 إين شمذه٥م، مل أدريمتؽ ًمق إين أُم٤م: ىم٤مل ومٞمف، صٚمٞم٧م اًمٓمقر، ُمـ أىمٌٚم٧م: ىم٤مل أىمٌٚم٧م؟

 اعمًجد: ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م

 ش.آىمَم واعمًجد هذا، وُمًجدي احلرام،
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 أُم٤م: وم٘م٤مل قمٛمر، اسمـ وم٠ًمخ٧م اًمٓمقر إمم اخلروج أردت: »ىم٤مل ىمزقم٦م قمـ :افرابع

 احلرام، اعمًجد: ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ: »ىم٤ملط   اًمٜمٌل أن قمٚمٛم٧م

 ش.شم٠متف ومال اًمٓمقر قمٜمؽ ودع آىمَم، واعمًجدط   اًمٜمٌل وُمًجد

 ُم٘م٤مسمر ُمثؾ اعم٤ٌمريم٦م، اعمقاوع ُمـ ُمقوع إزم اًمًٗمر َتريؿ آطم٤مدي٨م هذه وذم

د ،ششمِمد ٓ» اًمٜمٗمل سمٚمٗمظ يم٤مٟم٧م وإن وهل واًمّم٤محللم، إنٌٞم٤مء  ىم٤مل يمام اًمٜمٝمل وم٤معمرا

قَق َوَٓ ضِمَداَل ذِم احْل٩َمِّ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وزن قمغم احل٤مومظ، ًُ  يمام وهق ،﴾وَماَل َروَم٨َم َوَٓ وُم

 إٓ سم٤مًمزي٤مرة ي٘مّمد أن يًت٘مٞمؿ ٓ: ىم٤مل يم٠منف اًمٜمٝمل، سيح ُمـ أبٚمغ هق: »اًمٓمٞمٌل ىم٤مل

 ش.سمف اظمتّم٧م سمام ٓظمتّم٤مصٝم٤م اًمٌ٘م٤مع هذه

: اًمث٤مين احلدي٨م ذم عمًٚمؿ رواي٦م اًمٜمٝمل سمٛمٕمٜمك هٜم٤م اًمٜمٗمل ًمٙمقن يِمٝمد ومم٤م: ىمٚم٧م

 ش.شمِمدوا ٓ»

 ٓ واًمت٘مدير ُمٗمرغ، آؾمتثٜم٤مء ،شُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ: »ىمقًمف: »احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ

 ُمٜمف اعمًتثٜمك ٓن همػمه٤م، ُمقوع يمؾ إمم اًمًٗمر ُمٜمع وٓزُمف ُمقوع، إمم اًمرطم٤مل شمِمد

 اعمخّمقص، هٜم٤م سم٤مًمٕمٛمقم اعمراد يٙمقن أن يٛمٙمـ وًمٙمـ اًمٕم٤مم، سم٠مقمؿ ُم٘مدر اعمٗمرغ ذم

 ش.اعمًجد وهق

 .إول اًمت٘مدير واًمّمقاب وٕمٞمػ، آطمتامل وهذا: ىمٚم٧م

 .اًمٓمقر إمم اًمًٗمر أنٙم٤مر ُمـ قمٛمر واسمـ سمٍمة أيب طمدي٨م ذم شم٘مدم ح٤م

 وُمزيتٝم٤م اعم٤ًمضمد، هذه ومْمٞمٚم٦م احلدي٨م هذا وذم: »احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ سمٞم٤مٟمف، وي٠متك

 واًمث٤مين طمجٝمؿ، وإًمٞمف اًمٜم٤مس، ىمٌٚم٦م إول، وٓن آٟمٌٞم٤مء، ُم٤ًمضمد ًمٙمقهن٤م همػمه٤م قمغم

 :شىم٤مل. »اًمت٘مقى قمغم أؾمس واًمث٤مًم٨م اًم٤ًمًمٗم٦م، آُمؿ ىمٌٚم٦م يم٤من

شم٤م، أطمٞم٤مء اًمّم٤محللم زي٤مرة إمم يم٤مًمذه٤مب همػمه٤م إمم اًمرطم٤مل ؿمد ذم واظمتٚمػ  وأُمقا

 حمٛمد أبق اًمِمٞمخ وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م، واًمّمالة هب٤م، اًمتؼمك ًم٘مّمد اًمٗم٤موٚم٦م، اعمقاوع وإمم

 طمًلم اًم٘م٤ميض وأؿم٤مر ،شاحلدي٨م سمٔم٤مهر قمٛمال همػمه٤م إمم اًمرطم٤مل ؿمد حيرم»  اجلقيٜمل

 إٟمٙم٤مر ُمـ اًمًٜمـ أصح٤مب رواه ُم٤م قمٚمٞمف ويدل وـم٤مئٗم٦م، قمٞم٤مض ىم٤مل وسمف اظمتٞم٤مره، إمم
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 أن ىمٌؾ أدريمتؽ ًمق: »ًمف وىم٤مل اًمٓمقر، إمم ظمروضمف هريرة أيب قمغم اًمٖمٗم٤مري سمٍمة أيب

 قمغم احلدي٨م محؾ يرى أنف قمغم ومدل احلدي٨م، هبذا واؾمتدل ،شظمرضم٧م ُم٤م خترج

 ٓ أنف اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ وهمػمه احلرُملم إُم٤مم قمٜمد واًمّمحٞمح. هريرة أبق وواوم٘مف قمٛمقُمف،

 :سم٠مضمقسم٦م احلدي٨م قمـ وأضم٤مسمقا  حيرم،

د أن ُمٜمٝم٤م - 1  اعم٤ًمضمد هذه إمم اًمرطم٤مل ؿمد هل إٟمام اًمت٤مُم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م أن اعمرا

 يٜمٌٖمل ٓ: »سمٚمٗمظ ذيمره٤م ؾمٞم٠ميت ٓمحد رواي٦م ذم وىمع وىمد ضم٤مئز، وم٢مٟمف همػمه٤م سمخالف

 .اًمتحريؿ همػم ذم فم٤مهر ًمٗمظ وهقش شمٕمٛمؾ أن ًمٚمٛمٓمل

 ؾم٤مئر ُمـ ُمًجد ذم اًمّمالة ٟمٗمًف قمغم ٟمذر سمٛمـ خمّمقص اًمٜمٝمل أن وُمٜمٝم٤م - 1

 .سمف اًمقوم٤مء جي٥م ٓ وم٢مٟمف اًمثالصم٦م، همػم اعم٤ًمضمد

 .سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مًمف

د أن وُمٜمٝم٤م - 1  ُمـ ُمًجد إمم اًمرطم٤مل شمِمد ٓ وأنف وم٘مط، اعم٤ًمضمد طمٙمؿ اعمرا

 أو ص٤مًمح ًمزي٤مرة اعم٤ًمضمد همػم ىمّمد وأُم٤م اًمثالصم٦م، هذه همػم ومٞمف ًمٚمّمالة اعم٤ًمضمد

 ُم٤م وي١ميده اًمٜمٝمل، ذم يدظمؾ ومال ٟمزه٦م، أو دم٤مرة أو قم٤ممل ـمٚم٥م أو ص٤مطم٥م، أو ىمري٥م

 قمٜمده وذيمرت - ؾمٕمٞمد أب٤م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل طمقؿم٥م سمـ ؿمٝمر ـمريؼ ُمـ أمحد روى

 إمم رطم٤مًمف شمِمد أن ًمٚمٛمٓمل يٜمٌٖمل ٓ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: وم٘م٤مل - اًمٓمقر ذم اًمّمالة

 ش.وُمًجدي آىمَم، واعمًجد احلرام، اعمًجد همػم اًمّمالة ومٞمف شمٌتٖمك ُمًجد

 ش.اًمْمٕمػ سمٕمض ومٞمف يم٤من وإن احلدي٨م، طمًـ وؿمٝمر

 .احلدي٨م طمًـ أنف ؿمٝمر ذم ىمقًمف ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف احل٤مومظ شم٤ًمهؾ ًم٘مد: ىمٚم٧م

 يم٤من ُمـ أن اعمٕمٚمقم وُمـ ؾمٌؼ، يمامش آوه٤مم يمثػمش: »اًمت٘مري٥م» ذم ومٞمف ىم٤مل أنف ُمع

 ه٥م صمؿش اًمٜمخ٦ٌم ذح» ذم ٟمٗمًف احل٤مومظ ىمرره يمام سمف، حيت٩م ٓ وٕمٞمػ ومحديثف يمذًمؽ

 مجٞمع ىمدظم٤مًمػ وهق أُم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م، قمدم قمٜمد يمذًمؽ يٙمقن وم٢مٟمام احلدي٨م، طمًـ أنف

 ُمـ همػمه قمـ رووه اًمذيـ وآظمريـ ؾمٕمٞمد، أيب قمـ احلدي٨م رووا اًمذيـ اًمرواة

 هق سمؾ ؟!اعمخ٤مًمٗم٦م هذه ُمع احلدي٨م طمًـ يٙمقن ومٙمٞمػ سمٞم٤مٟمف، شم٘مدم يمام اًمّمح٤مسم٦م
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 .ري٥م أو ؿمؽ أي دون احل٤مًم٦م، هذه ُمثؾ ذم احلدي٨م ُمٜمٙمر

 وم٘مد ٟمٗمًف ؿمٝمر قمـ يث٧ٌم مل مم٤مش ُمًجد إمم» احلدي٨م ذم ىمقًمف أن ذًمؽ إمم أوػ

 أرضمح قمٜمف اًمرواي٦م وهذه ؾمٚمٞمؿ، أيب سمـ ًمٞم٨م قمٜمف يذيمره٤م ومل احلٛمٞمد قمٌد قمٜمف ذيمره٤م

 .قمروم٧م يمام اًمث٘م٤مت ًمرواي٤مت عمقاوم٘متٝم٤م

 ومٞمف، اًمزي٤مدة هذه ذيمر سمٓمالن قمغم آظمر دًمٞمال ومٞمف جيد طمديثف ذم اعمت٠مُمؾ وم٢من وأجْم٤م

 .اًمٓمقر إمم ًمذه٤مسمف ؿمٝمر قمغم سم٤محلدي٨م اطمت٩م اخلدري ؾمٕمٞمد أب٤م أن: ىمقًمف وهق

 اعمقاوع ؾم٤مئر دون سم٤معم٤ًمضمد طمٙمٛمف ختص اًمتل اًمزي٤مدة هذه ومٞمف يم٤من ومٚمق

 ًمٞمس اًمٓمقر ٓن قمٚمٞمف، سمف حيت٩م أن قمٜمف اهلل ريض ؾمٕمٞمد ٓيب ضم٤مز ح٤م اًمٗم٤موٚم٦م،

 .ُمًجدا

 ًمق احلدي٨م يِمٛمٚمف ومال قمٚمٞمف، ُمقؾمك شمٕم٤ممم اهلل يمٚمؿ اًمذي اعم٘مدس اجلٌؾ هق وإٟمام

 .ومٞمف صم٤مسمت٦م اًمزي٤مدة يم٤مٟم٧م

 ؿمٝمر قمٜمف يًٙم٧م أن يٕم٘مؾ ٓ ومه٤م، هذه واحل٤مًم٦م سمف ؾمٕمٞمد أيب اؾمتدٓل وًمٙم٤من

 .ُمٕمف يم٤من وُمـ

 ط اهلل رؾمقل قمـ هل٤م أصؾ ٓ وأهن٤م اًمزي٤مدة هذه سمٓمالن ي١ميمد هذا ومٙمؾ

 قمغم اًمٌ٘م٤مء وم٤مًمقاضم٥م سم٤معم٤ًمضمد، احلدي٨م خيّمص دًمٞمؾ ٓ أنف شم٘مدم مم٤م ومث٧ٌم

 .ُمٕمف ذيمر وُمـ اجلقيٜمل حمٛمد أبق إًمٞمف ذه٥م اًمذي قمٛمقُمف

 .احلؼ وهق

 :وم٠مىمقل واًمث٤مين، إول ضمقاهبؿ قمغم اجلقاب قمٚمٞمٜم٤م سم٘مل

 :وضمٝملم ُمـ ؾم٤مىمط اجلقاب هذا إن - 1

 ٕنف احلدي٨م ذم صم٤مسم٨م همػم.. ش  يٜمٌٖمل ٓ» سمف اطمتجقا  اًمذي اًمٚمٗمظ أن :إول

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام وٕمٞمػ وهق ؿمٝمر سمف شمٗمرد

 هق اًمٕمٙمس سمؾ اًمتحريؿ، همػم ذم فم٤مهر أنف ٟمًٚمؿ ومال صم٤مسم٧م، ًمٗمظ أنف ه٥م :افثوين
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 :سمٌٕمْمٝم٤م أضمتزئ يمثػمة، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ذًمؽ قمغم وإدًم٦م اًمّمقاب،

ـْ َأْوًمِٞم٤َمء ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف - أ  ىَم٤مًُمقا ؾُمٌَْح٤مَٟمَؽ َُم٤م يَم٤مَن َيٜمٌَِٖمل ًَمٜم٤َم َأن ٟمَّتَِّخَذ ُِمـ ُدوٟمَِؽ ُِم

 [18: اًمٗمرىم٤من] ﴾

 ش.اًمٜم٤مر رب إٓ سم٤مًمٜم٤مر يٕمذب أن يٜمٌٖمل ٓ: »ط ىمقًمف - ب

 ُمـش 111/ 1» واًمدارُمل ُمًٕمقد، اسمـ طمدي٨م ُمـش 1671» داود أبق رواه

 .هريرة أيب طمدي٨م

 ش.ًمٕم٤مٟم٤م يٙمقن أن ًمّمديؼ يٜمٌٖمل ٓ» - ج

 .ُمًٚمؿ رواه

 .. ش. حمٛمد ٔل شمٜمٌٖمل ٓ اًمّمدىم٦م إن» - د

 .ُمًٚمؿ رواه

 ش.ُمتك سمـ يقٟمس ُمـ ظمػم إٟمف: ي٘مقل أن ًمٕمٌد يٜمٌٖمل ٓ» - ـه

 .اًمٌخ٤مري رواه

 ي٘مقًمقن ٓ وهؿ اًمٙمراه٦م، قمغم يدل ومٝمق اًمتحريؿ، همػم ذم فم٤مهر أنف ه٥م :افثوفٌ

 ش.!يٙمره وٓ حيرم ٓ أنف أصح٤مسمٜم٤م قمٜمد اًمّمحٞمح: »ًمٚمٜمقويش ُمًٚمؿ ذح» ومٗمل هب٤م،

 .طم٤مل يمؾ قمغم قمٚمٞمٝمؿ طمج٦م وم٤محلدي٨م

 اًمتخّمٞمص، قمغم دًمٞمؾ ٓ ٕنف آقمت٤ٌمر، ؾم٤مىمط ىمٌٚمف يم٤مًمذي اجلقاب هذا إن - 1

 أيب طمدي٨م رووا اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م سمٗمٝمؿ شم٠مجد وىمد ؾمٞمام ٓ اًمٕمٛمقم قمغم اًمٌ٘م٤مء وم٤مًمقاضم٥م

 قمغم سمف مجٞمٕم٤م اؾمتدًمقا  وم٘مد - قمٜمف صح إن ؾمٕمٞمد وأيب قمٛمر، وايب هريرة، وأيب سمٍمة،

د أدرى وهؿ اًمٓمقر، إمم اًمًٗمر ُمـ اعمٜمع  اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل وًمذًمؽ همػمهؿ، ُمـ ُمٜمف سم٤معمرا

 واؾمتدًمقا  حمرم، همػم ذًمؽ أن إمم اجلٛمٝمقر وذه٥مش: »111/ 1ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم

 أن سمٕمد إٓ اًمت٠مويؾ يٜمٌٖمل وٓ سمٕمٞمدة، سمت٠مويؾ اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م وشم٠موًمقا  يٜمٝمض، ٓ سمام

 دًمٞمؾ، وٓش: »111/ 1ش »اًمٕمالم ومتح» قم٘مٌف زادش اًمدًمٞمؾ أوًمقا  ُم٤م ظمالف قمغم يٜمٝمض
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 سمِمد إُمر ومٞمٝم٤م ًمٞمس وومْمٞمٚمتٝم٤م اًمٜمٌقي٦م اًمزي٤مرة قمغم احل٨م ذم اًمقاردة وإطم٤مدي٨م

 ًمالؾمتدٓل، ُمٜمٝم٤م ؿمئ يّمٚمح ٓ ُمقوققم٤مت، أو وٕم٤مف يمٚمٝم٤م أهن٤م ُمع إًمٞمٝم٤م، اًمرطمؾ

 ومٍمومقا  إًمٞمٝم٤م، اًمًٗمر ُم٠ًمخ٦م وسملم اًمزي٤مرة ُم٠ًمخ٦م سملم ًمٚمٗمرق اًمٜم٤مس أيمثر يتٗمٓمـ ومل

 ش.إًمٞمف يدقمق دًمٞمؾ سمال اًمقاوح ُمٜمٓمقىمف قمـ اًم٤ٌمب طمدي٨م

 آؾمالم ؿمٞمخ وقمٜمف قمٜم٤م اهلل قمٗم٤م اًمًٌٙمل اًمِمٞمخ اهتؿ إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر وًمٚمٖمٗمٚم٦م: ىمٚم٧م

 اًم٘م٤مئٚملم ُمـ يم٤من أنف ُمع رطمؾ، ؿمد سمدون وًمق اًمٜمٌقي اًم٘مؼم زي٤مرة يٜمٙمر سم٠منف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 وىمد اًمٓمٞم٦ٌم يمتٌف ُمـ يمت٤مب ُم٤م همػم ذم ذًمؽ أورد وىمد وآداهب٤م، ًمٗمْمٚمٝم٤م واًمذايمريـ هب٤م،

 ذم اهل٤مدي قمٌد سمـ حمٛمد احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م اًمًٌٙمل هتٛم٦م ورد احل٘مٞم٘م٦م، هذه سمٞم٤من شمقمم

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ ومٞمف ٟم٘مؾش: اًمًٌٙمل قمغم اًمرد ذم اعمٜمٙمك اًمّم٤مرم» أؾمامه يمٌػم ُم١مًمػ

 .إًمٞمٝم٤م اًمًٗمر سمدون اًمزي٤مرة ضمقاز ذم اًمٙمثػمة اًمٜمّمقص

 ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م وسملم ُمٗمّمال، قمٚمٞمٝم٤م وشمٙمٚمؿ ومْمٚمٝم٤م، ذم اًمقاردة آطم٤مدي٨م ومٞمف وأورد

 سمٙمؾ طمري وشم٤مرخيٞم٦م، وطمديثٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م يمثػمة، أظمرى ومقائد وومٞمف وووع، وٕمػ

 .قمٚمٞمٝم٤م آـمالع إمم يًٕمك أن قمٚمؿ ـم٤مًم٥م

 قمٛمقُمف، قمغم احلدي٨م أن إمم ذه٥م ُمـ ىمقل سمّمح٦م حيٙمؿ اًمًٚمٞمؿ اًمٜمٔمر إن صمؿ

 سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع اًمثالصم٦م، اعم٤ًمضمد همػم ُمًجد إمم اًمًٗمر ُمـ يٛمٜمع سمٛمٜمٓمقىمف يم٤من إذا ٕنف

 اهلل إمم اًمٌ٘م٤مع أطم٥م: »ط وىم٤مل اعمًجد، همػم ذم ُمٜمٝم٤م أومْمؾ ُمًجد أي ذم اًمٕم٤ٌمدة

 وهق أٓ اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي اعمًجد هق اعمًجد ذًمؽ يم٤من وًمق طمتكش اعم٤ًمضمد

 يم٤من إذا ،شيمٕمٛمرة ىم٤ٌمء ُمًجد ذم صالة: »ط اهلل رؾمقل ومٞمف ىم٤مل اًمذي ىم٤ٌمء ُمًجد

 ٓ وأطمرى، أومم اعمقاـمـ ُمـ همػمه٤م إمم اًمًٗمر ُمـ احلدي٨م يٛمٜمع ومالن يمذًمؽ إُمر

 ومٞمف اًمّمالة أضمؾ ُمـ ص٤مًمح، أو ٟمٌل ىمؼم قمغم سمٜمل ُمًجد هق إٟمام اعم٘مّمقد يم٤من إذا ؾمٞمام

 .قمٜمده واًمتٕمٌد

 إمم سم٤مًمًٗمر احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع يًٛمح أن يٕم٘مؾ ومٝمؾ ذًمؽ، ومٕمؾ ُمـ ًمٕمـ قمٚمٛم٧م وىمد

 !ىم٤ٌمء؟ ُمًجد إمم اًمًٗمر ُمـ ويٛمٜمع ذًمؽ ُمثؾ

 اًمًٗمر َتريؿ ُمـ وهمػمه اًمِم٤مومٕمل اجلقيٜمل حمٛمد أبق إًمٞمف ذه٥م ُم٤م إن: واخلالص٦م 
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 ضمرم ومال إًمٞمف، اعمّمػم جي٥م اًمذي هق اًمٗم٤موٚم٦م، اعمقاوع ُمـ اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد همػم إمم

 قمـ اًمٗم٘مف ذم وشمٕمٛم٘مٝمؿ اًمٗمٝمؿ، ذم سم٤مؾمت٘مالهلؿ اعمٕمرووملم اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمامء يم٤ٌمر اظمت٤مره

 هلؿ وم٢من شمٕم٤ممم، اهلل رمحٝمؿ اًم٘مٞمؿ واسمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ؿمٞمخل أُمث٤مل ورؾمقًمف اهلل

 اهلل وزم اًمِمٞمخ آوم٤موؾ ه١مٓء وُمـ اهل٤مُم٦م، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٜم٤مومٕم٦م اًمٙمثػمة اًمٌحقث

 أهؾ يم٤منش: »191/ 1ش »اًم٤ٌمًمٖم٦م احلج٦م» ذم ىم٤مل ُم٤م ذًمؽ ذم يمالُمف وُمـ اًمدهٚمقي،

 ُمـ وومٞمف هب٤م، ويتؼميمقن يزوروهن٤م سمزقمٛمٝمؿ ُمٕمٔمٛم٦م ُمقاوع ي٘مّمدون اجل٤مهٚمٞم٦م

 سم٤مًمِمٕم٤مئر، اًمِمٕم٤مئر همػم يٚمحؼ ًمئال اًمٗم٤ًمد،ط   ومًد خيٗمك، ٓ ُم٤م واًمٗم٤ًمد اًمتحريػ

 ُمـ وزم دةقم٤ٌم وحمؾ اًم٘مؼم، أن قمٜمدي واحلؼ اهلل، همػم ًمٕم٤ٌمدة ذريٕم٦م يّمػم وًمئال

 ش.اًمٜمٝمل ذم ؾمقاء ذًمؽ يمؾ واًمٓمقر إوًمٞم٤مء

 اًمًٗمر اًمٜمٝمل ذم يدظمؾ ٓ أنف اًمٌح٨م هذا ظم٤ممت٦م ذم قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف حيًـ ومم٤م

 ٓ يم٤مٟم٧م طمٞم٨م احل٤مضم٦م شمٚمؽ ًمٓمٚم٥م هق إٟمام اًمًٗمر وم٢من اًمٕمٚمؿ، وـمٚم٥م ًمٚمتج٤مرة

 ؿمٞمخ ىم٤مل يمام اعم٘مّمقد هق وم٢مٟمف اهلل ذم آخ ًمزي٤مرة اًمًٗمر ويمذًمؽ اعمٙم٤من، خلّمقص

 ش.186/ 1ش »اًمٗمت٤موي» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم

 [181] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبقر ظـد افرسج إيؼود حرمي

 .قمٜمده٤م اًمنج إي٘م٤مد[: اًم٘مٌقر حمرُم٤مت ُمـ]

 :أُمقر قمدة ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ

 سمدقم٦م يمؾ: »ط ىم٤مل وىمد اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ يٕمرومٝم٤م ٓ حمدصم٦م سمدقم٦م يمقٟمف :أوٓ

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م،

 .صحٞمح سمًٜمدش صحٞمحف» ذم ظمزيٛمف وأبـ اًمٜم٤ًمئل رواه

 ش.61 ص 11» اعم٠ًمخ٦م ذم شم٘مدم يمام سم٤مًمٜمص قمٜمف ُمٜمٝمل وهق ًمٚمامل إو٤مقم٦م ومٞمف أن :ثوكقو

٤ٌَّمد سم٤معمجقس شمِمٌٝم٤م ومٞمف أن :ثوفثو ش اًمزواضمر» ذم اًمٗم٘مٞمف طمجر اسمـ ىم٤مل اًمٜم٤مر، قُم
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ج سمحرُم٦م أصح٤مسمٜم٤م سحش: »111/ 1»  سمف يٜمتٗمع مل طمٞم٨م ىمؾ، وإن اًم٘مؼم قمغم اًمنا

 ذم يٌٕمد ومال سم٤معمجقس، واًمتِمٌف اح٤مل، وإو٤مقم٦م سم٤مإلهاف وقمٚمٚمقه زائر، وٓ ُم٘مٞمؿ

 ش.يمٌػمة يٙمقن أن هذا

 وارد، دًمٞمؾ أنف ُمع إول، دًمٞمٚمٜم٤م اًمتٕمٚمٞمؾ ُمـ ذيمر ُم٤م إمم سم٤مإلو٤موم٦م يقرد ومل: ىمٚم٧م

 سمذًمؽ ي٘مّمدون إٟمام اًم٘مٌقر قمغم اًمنج يقىمدون اًمذيـ ٕن إدًم٦م، أىمقى ًمٕمٚمف سمؾ

، - شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمت٘مرب ئر، أو اعم٘مٞمؿ قمغم اإلٟم٤مرة ي٘مّمدون وٓ زقمٛمقا  سمدًمٞمؾ اًمزا

 .والًم٦م سمدقم٦م ذًمؽ أضمؾ ُمـ ومٙم٤من! اًمٜمٝم٤مر راسمٕم٦م ذم ـم٤مًمٕم٦م واًمِمٛمس إي٤مه٤م إي٘م٤مدهؿ

 وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب رواه اًمذي اعمِمٝمقر سم٤محلدي٨م شمًتدل مل ومٚمامذا: ىمٞمؾ وم٢من

ش واًمنج اعم٤ًمضمد قمٚمٞمٝم٤م واعمتخذيـ اًم٘مٌقر، زائرات اهلل ًمٕمـ: »قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 وإن طمج٦م، سمف شم٘مقم ٓ اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ ؿمٝمرشمف ُمع احلدي٨م هذا أن: قمٚمٞمف وضمقايب

 اسمـ ومٕمؾ يمام قمٚمتف، قمـ وؾمٙمتقا  اًم٤ٌمب هذا ذم وم٠موردوه اعمّمٜمٗملم ُمـ يمثػم شم٤ًمهؾ

 مج٤مهػم سمف واهمؽم ،شاعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م ىمٌٚمف وُمـ ،شاًمزواضمر» ذم طمجر

هتؿ ورؾم٤مئٚمٝمؿ يمتٌٝمؿ ذم سمف وم٤مطمتجقا  احلدي٨م وأهؾ اًمًٚمٗمٞملم  .وحم٤مضا

 وسمٞمٜم٧م يمت٤مسمف، قمغم قمٚم٘متف يمٜم٧م ومٞمام ذًمؽ أضمؾ ُمـ اًم٘مٞمؿ اسمـ اٟمت٘مدت يمٜم٧م وىمد

 صمؿ ،ش111 رىمؿش »اًمْمٕمٞمٗم٦م آطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم صمؿ هٜم٤مك، ُمٗمّمال احلدي٨م قمٚم٦م

 ذم أن اإلؿمٌٞمكم احلؼ قمٌد قمـ ٟم٘مؾش 111/ 1ش »اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ رأج٨م

 اًم٘مٞمؿ، اسمـ وأىمره ضمدا، وٕمٞمػ قمٜمدهؿ وهق اًمٙمٚمٌل ص٤مطم٥م سم٤مذام احلدي٨م ؾمٜمد

 .شمقومٞم٘مف قمغم هلل وم٤محلٛمد

 هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدان هل٤م ومّمحٞمح٦م احلدي٨م ُمـ إومم اجلٛمٚم٦م وأُم٤م

 ش.186 ،181 ص 119» اعم٠ًمخ٦م ذم أوردهتام صم٤مسم٧م اسمـ وطم٤ًمن

 هذا ذم ذيمرت وىمد اعمٕمٜمك، ُمتقاشمرة أجْم٤م صحٞمح٦م ومٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٛمٚم٦م وأُم٤م

 .هل٤م شمِمٝمد صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ؾمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م اعم٠ًمخ٦م ذم اًمٗمّمؾ

 [181] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 ادسؾؿغ ادقتك ظظوم ـرس حرمي

 .قمٔم٤مُمٝم٤م يمن[: اًم٘مٌقر حمرُم٤مت ُمـ] 

 ش.طمٞم٤م يمنه ُمثؾ ُمٞمت٤م، اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن إن: »ط ىمقًمف قمٚمٞمف واًمدًمٞمؾ

: احلٜم٤مسمٚم٦م يمت٥م ذم ضم٤مء وهلذا اعم١مُمـ، اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن َتريؿ قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م

ىمف، ذاشمف، وإشمالف اعمٞم٧م، أـمراف ُمـ ؿمئ ىمٓمع وحيرم»  ش.سمف أوص وًمق وإطمرا

 اسمـ ضمزم سمؾ اعمذاه٥م ؾم٤مئر ذم ذًمؽ وٟمحق ،ش117/ 1ش »اًم٘مٜم٤مع يمِم٤مف» ذم يمذا

 ُمـ قمٚمٛم٧م ح٤م: »ىم٤مل اًمٙم٤ٌمئر، ُمـ سم٠منفش 111/ 1ش »اًمزواضمر» ذم اًمٗم٘مٞمف طمجر

 ش. احلل قمٔمؿ يمٙمن أنف احلدي٨م

 ُم٤مشم٧م وإنش: »111/ 1ش »اًمٙمِم٤مف» ذم يمام ىم٤مًمقا  طمتك ذًمؽ ذم احلٜم٤مسمٚم٦م وسم٤مًمٖم٧م

 ح٤م ذُمٞم٦م، أو يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م احلٛمؾ، أضمؾ ُمـ سمٓمٜمٝم٤م ؿمؼ طمرم طمٞم٤مشمف يرضمك سمٛمـ طم٤مُمؾ

 ٓ اًمقًمد أن واًمٔم٤مهر اًمٖم٤مًم٥م ٓن ُمقهقُم٦م، طمٞم٤مة ٓسم٘م٤مء ُمتٞم٘مٜم٦م، طمرُم٦م هتؽ ُمـ ومٞمف

 ... ش. قم٤مئِم٦م روت سمام داود أيب رواي٦م ذم ذًمؽ قمغم أمحد واطمت٩م يٕمٞمش،

 أمحد ؾمٛمٕم٧مش: »111 صش »اعم٤ًمئؾ» ذم داود أيب وٟمص احلدي٨م ذيمر صمؿ: ىمٚم٧م

 اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن ٓ،: ىم٤مل قمٜمٝم٤م؟ أجِمؼ سمٓمٜمٝم٤م ذم يتحرك واًمقًمد متقت اعمرأة قمـ ؾمئؾ

 ش.طمٞم٤م يمٙمنه

 احلل اجلٜملم شمرك قمغم سمف وآؾمتدٓل: »وم٘م٤مل رو٤م رؿمٞمد حمٛمد اًمًٞمد قمٚمٞمف وقمٚمؼ

سم٦م ومٞمف ُمٓمٚم٘م٤م يٛمقت أُمف سمٓمـ ذم  ومٞمف ًمٞمس اًمٌٓمـ ؿمؼ أن: أطمدمه٤م: وضمٝملم ُمـ همرا

 .ًمٚمٛمٞم٧م قمٔمؿ يمن

 يٕمٞمش ىمد وم٢مٟمف سمِم٘مف أُمف سمٓمـ ُمـ وأظمرج اخلٚمؼ، شم٤مم يم٤من إذا اجلٜملم أن: وصم٤مٟمٞمٝمام

 ؿمؼ أن قمغم سمٜم٤مء أُمف يمراُم٦م طمٗمظ ُمع طمٞم٤مشمف، وطمٗمط إٟم٘م٤مذه، ومٝمد ُمرارا، وىمع يمام

 .اًمٕمٔمؿ يمٙمن اًمٌٓمـ

 إه٤مٟم٦م يٕمد ٓ اًم٥ًٌم هذا سمٛمثؾ اًمٌٓمـ ؿمؼ أن قمغم أرضم٩م، إول أن ؿمؽ وٓ
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 اًمٌٓمـ ؿمؼ يقضم٥م ُمـ ىمقل وم٤مًمّمقاب. يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس قمرف ذم فم٤مهر هق يمام ًمٚمٛمٞم٧م

 .سمٕمْمٝمؿ هبذا سح وىمد ظمروضمف، سمٕمد طمٞم٤مشمف اًمٓمٌٞم٥م رضمح إذا وإظمراضمف

 طمٞم٤مشمف ًمتٞم٘مـ ًمٚم٤ٌمىمل ؿمؼ طمٞم٤م سمٕمْمف ظمرج وانش: 178/ 1» اًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر ذم وىم٤مل

 .ُمتقمه٦م يم٤مٟم٧م ان سمٕمد

 ىم٤مل يمام اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد آصح هق شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمًٞمد اظمت٤مره وُم٤م: ىمٚم٧م

هش 111/ 1» اًمٜمقوي  طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق اًمٗم٘مٝم٤مء، وأيمثر طمٜمٞمٗم٦م أيب ًم٘مقل وقمزا

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهقش 167 - 166/ 1»

 [191] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادسؾؿ ؿز كبش حرمي

 [:اعمت٘مدم أي] احلدي٨م ُمـ ويًتٗم٤مد

 يم٤من وًمذًمؽ ًمٚمٙمن، قمٔم٤مُمف شمٕمريض ُمـ ومٞمف ح٤م اعمًٚمؿ ىمؼم ٟمٌش طمرُم٦م - 1

 اًمِم٤مومٕمل آُم٤مم ىم٤مل ومٞمٝم٤م، اًمدومـ يٙمثر ُم٘مؼمة ذم ًمف حيٗمر أن ُمـ يتحرج اًمًٚمػ سمٕمض

 أن أطم٥م ُم٤م: ىم٤مل أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم قمـ ُم٤مًمؽ أظمؼمٟم٤مش: »111/ 1ش »إم» ذم

 أطم٥م ومال فم٤ممل، إُم٤م رضمٚملم، أطمد هق إٟمام أخل، أطم٥م همػمه ذم أدومـ ٕن! سم٤مًمٌ٘مٞمع أدومـ

 أظمرضم٧م وإن: ىم٤مل قمٔم٤مُمف، ذم يٜمٌش أن أطم٥م ومال ص٤مًمح وإُم٤م ضمقاره، ذم أيمقن أن

 ش.ومتدومـ شمٕم٤مد أن أطم٧ٌٌم ُمٞم٧م قمٔم٤مم

 :خمتٍمه ُم٤مش 111/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 سم٤مٓؾم٤ٌمب وجيقز إصح٤مب، سم٤مشمٗم٤مق ذقمل ؾم٥ٌم ًمٖمػم اًم٘مؼم ٟمٌش جيقز وٓ»

 سمغم إذا اًم٘مؼم ٟمٌش جيقز أنف: وخمتٍمه ،ش119 اعم٠ًمخ٦م ذم» ؾمٌؼ ُم٤م يمٜمحق اًمنمقمٞم٦م

سم٤م، وص٤مر اعمٞم٧م  .ومٞمف همػمه دومـ جيقز وطمٞمٜمئذ شمرا

 سم٤مشمٗم٤مق ومٞمٝم٤م واًمتٍمف آٟمتٗم٤مع وضمقه وؾم٤مئر وسمٜم٤مؤه٤م، إرض شمٚمؽ زرع وجيقز

 سم٤مظمتالف ذًمؽ وخيتٚمػ وهمػمه، قمٔمؿ ُمـ أثر ًمٚمٛمٞم٧م يٌؼ مل إذا يمٚمف وهذا آصح٤مب،
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 ش.هب٤م اخلؼمة أهؾ ىمقل ومٞمف ويٕمتٛمد. وآرض اًمٌالد

 سمٕمض دوس ُمـ آؾمالُمٞم٦م احلٙمقُم٤مت سمٕمض شمرشمٙمٌف ُم٤م َتريؿ شمٕمٚمؿ وُمٜمف: ىمٚم٧م

 أو سمحرُمتٝم٤م، ُم٤ٌمٓة أي دون اًمٕمٛمراين، اًمتٜمٔمٞمؿ أضمؾ ُمـ وٟمٌِمٝم٤م آؾمالُمٞم٦م اعم٘م٤مسمر

 اًمتٜمٔمٞمؿ أن أطمد، يتقمهـ وٓ. ذًمؽ وٟمحق قمٔم٤مُمٝم٤م ويمن وـمئٝم٤م قمـ سم٤مًمٜمٝمل اهتامم

 ُمـ هل وإٟمام اًميوري٤مت، ُمـ ًمٞمس وم٢مٟمف يمال، اعمخ٤مًمٗم٤مت، هذه ُمثؾ يؼمر إًمٞمف اعمِم٤مر

 يٜمٔمٛمقا  أن آطمٞم٤مء ومٕمغم آُمقات، قمغم إٓقمتداء سمٛمثٚمٝم٤م جيقز ٓ اًمتل اًمٙمامًمٞم٤مت

 .ُمقشم٤مهؿ ي١مذوا أن دون أُمقرهؿ،

 إطمج٤مر َتؽمم احلٙمقُم٤مت هذه شمرى أن اًمٜمٔمر، شمٚمٗم٧م اًمتل اًمٕمج٤مئ٥م وُمـ

 وىمػ ًمق وم٢مٟمف. أنٗمًٝمؿ ًمالُمقات اطمؽماُمٝم٤م ُمـ أيمثر اعمقشمك سمٕمض قمغم اًم٘م٤مئٛم٦م وإبٜمٞم٦م

 شمريمتٝم٤م وٟمحقه٤م اًمٙمٜم٤مئس أو اًم٘م٤ٌمب ُمـ آسمٜمٞم٦م هذه سمٕمض اعمزقمقم اًمتٜمٔمٞمؿ ـمريؼ ذم

 أصم٤مر ُمـ يٕمتؼموهن٤م ٕهنؿ قمٚمٞمٝم٤م، إسم٘م٤مء اًمتٜمٔمٞمؿ ظم٤مرـم٦م أضمٚمٝم٤م ُمـ وقمدًم٧م طم٤مهل٤م، قمغم

 !اًم٘مديٛم٦م

 شمٚمؽ سمٕمض إن سمؾ! اًمتٕمديؾ ذًمؽ قمٜمدهؿ شمًتحؼ ومال أنٗمًٝمؿ اعمقشمك ىمٌقر وأُم٤م

 ذم اًمدومـ ُمـ واعمٜمع اًمٌٚمدة، ظم٤مرج اًم٘مٌقر ضمٕمؾ إمم - قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام ًمتًٕمك احلٙمقُم٤مت

 زي٤مرة ؾمٜم٦م اعمًٚمٛملم قمغم شمٗمقت ٕهن٤م ٟمٔمري، ذم أظمرى خم٤مًمٗم٦م وهذه - اًم٘مديٛم٦م اًم٘مٌقر

 طمتك اًمٓمقيٚم٦م اعم٤ًموم٤مت ي٘مٓمع أن اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م قمغم اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس ٕنف اًم٘مٌقر،

 اعمخ٤مًمٗم٤مت هذه قمغم واحل٤مُمؾ! هل٤م واًمدقم٤مء سمزي٤مرهت٤م وي٘مقم إًمٞمٝم٤م، اًمقصقل ُمـ يتٛمٙمـ

 شم٘ميض أن شمريد اًمتل اًمٙم٤مومرة، اح٤مدي٦م ٕوروسم٤م آقمٛمك اًمت٘مٚمٞمد هق إٟمام - أقمت٘مد ومٞمام -

 ُمراقم٤مة هق وًمٞمس هب٤م، يذيمر ُم٤م ويمؾ سم٤مٓظمرة، آيامن ُمٔم٤مهر ُمـ ُمٔمٝمر يمؾ قمغم

 آؾم٤ٌمب حم٤مرسم٦م إمم ًم٤ٌمدروا صحٞمح٤م ذًمؽ يم٤من وًمق يزقمٛمقن، يمام اًمّمحٞم٦م اًم٘مقاقمد

 قمغم واًمٗمجقر واًمٗمًؼ وذهب٤م، اخلٛمقر سمٞمع ُمثؾ ضره٤م ذم قم٤مىمؾ يِمؽ ٓ اًمتل

 اًمٔم٤مهرة، اعمٗم٤مؾمد هذه قمغم سم٤مًم٘مْم٤مء اهتامُمٝمؿ ومٕمدم وأؾمامئف، اؿمٙم٤مًمف اظمتالف

 أن قمغم دًمٞمؾ أيمؼم أقمٞمٜمٝمؿ قمـ وإسمٕم٤مده٤م سم٤مٓظمرة يذيمر ُم٤م يمؾ إزاًم٦م إمم وؾمٕمٞمٝمؿ

 .أيمؼم صدورهؿ شمٙمٜمف وُم٤م ويٕمٚمٜمقن، يزقمٛمقن ُم٤م ظمالف اًم٘مّمد
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 قمٔمؿ: »ىمقًمف ذم اعم١مُمـ إمم اًمٕمٔمؿ إلو٤موم٦م اعم١مُمٜملم، همػم ًمٕمٔم٤مم طمرُم٦م ٓ أنف - 1

 ذم احل٤مومظ اعمٕمٜمك هذا إمم أؿم٤مر وىمد يمذًمؽ، ًمٞمس اًمٙم٤مومر قمٔمؿ أن وم٠موم٤مد ،شاعم١مُمـ

ش طمٞم٤مشمف ذم يم٤مٟم٧م يمام سم٤مىمٞم٦م ُمقشمف سمٕمد اعم١مُمـ طمرُم٦م أن ُمٜمف يًتٗم٤مد: »سم٘مقًمفش اًمٗمتح»

 ذم اًمٓمالب ُمـ يمثػم أخًٜم٦م قمغم يؽمدد اًمذي اًم١ًمال قمـ اجلقاب يٕمرف ذًمؽ وُمـ

 ومٞمٝم٤م؟ اًمٓمٌٞم٦م اًمتحري٤مت وإضمراء ًمٗمحّمٝم٤م اًمٕمٔم٤مم يمن جيقز هؾ: وهق اًمٓم٥م، يمٚمٞم٤مت

 اعم٠ًمخ٦م ذم ي٠ميت ُم٤م وي١ميده همػمه٤م، ذم وجيقز اعم١مُمـ، قمٔم٤مم ذم ذًمؽ جيقز ٓ: واجلقاب

 .اًمت٤مًمٞم٦م

 [197] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؽػور ؿبقر كبش جقاز

 احلدي٨م ُمٗمٝمقم قمٚمٞمف دل يمام هل٤م طمرُم٦م ٓ ٕنف اًمٙمٗم٤مر، ىمٌقر ٟمٌش وجيقز -

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م ًمف ويِمٝمد اًم٤ًمسمؼ،

 قمقف، سمـ قمٛمرو سمٜمق: هلؿ ي٘م٤مل طمل ذم اعمديٜم٦م أقمغم ومٜمزل اعمديٜم٦مط   اًمٜمٌل ىمدم»

 يم٠مين اًمًٞمقف ُمت٘مٚمدي ومج٤مؤوا اًمٜمج٤مر سمٜمل إمم أرؾمؾ صمؿ ًمٞمٚم٦م، قمنمة أرسمع ومٞمٝمؿ وم٠مىم٤مم

 طمتك طمقًمف، اًمٜمج٤مر سمٜمل ُمـ وُمأل ردومف، سمٙمر وأبق راطمٚمتف قمغمط   اًمٜمٌل إمم أنٔمر

 ُمراسمض ذم ويّمكم اًمّمالة، أدريمتف طمٞم٨م يّمكم أن حي٥م ويم٤من أجقب، أيب سمٗمٜم٤مء أتك

 اًمٜمج٤مر سمٜمل ي٤م: وم٘م٤مل اًمٜمج٤مر، سمٜمك ُمـ ُمال إمم وم٠مرؾمؾ اعمًجد، سمٌٜم٤مء أُمر ويم٤من اًمٖمٜمؿ،

 ىمٌقر ومٞمف ومٙم٤من: ىم٤مل اهلل، إمم إٓ صمٛمٜمف ٟمٓمٚم٥م ٓ واهلل ٓ: ىم٤مًمقا  هذا، سمح٤مئٓمٙمؿ صم٤مُمٜمقين

 سم٤محلرب صمؿ ومٜمٌِم٧م، اعمنميملم سم٘مٌقرط   اًمٜمٌل وم٠مُمر وٟمخؾ، وظمرب اعمنميملم،

 احلج٤مرة، قمْم٤مدشمٞمف وضمٕمؾ اعمًجد، ىمٌٚم٦م اًمٜمخؾ ومّمٗمقا  وم٘مٓمع وسم٤مًمٜمخؾ ومًقي٧م،

 يٜم٘مؾ وهق] ي٘مقل، وهق ُمٕمٝمؿ،ط   واًمٜمٌل يردمزون، وهؿ اًمّمخر يٜم٘مٚمقن وضمٕمٚمقا 

 :اًمٚمٌـ
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 وأـمــــٝمـــــــــــــــــــــــــــر رسمــــٜمــــ٤م أبــر هذا   ظمٞمــــــــــؼم مح٤مل ٓ (1)احِلامل هذا

 واعمٝم٤مضمرة ًمألنّم٤مر وم٤مهمٗمر    أظمرة ظمػم إٓ ظمػم ٓ مهللا

 :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ رواي٦م وذم

 ش.واعمٝم٤مضمرة إنّم٤مر وم٤مرطمؿ    أظمرة أضمر إضمر إن مهللا

 طمدي٨م ُمـ واًمٌخ٤مري ًمف، واًمًٞم٤مق أنس، طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف

 ش.اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر» ذم احلديثلم أظمرضم٧م وىمد طمديثٝم٤م، ُمـ اًم٘مقؾملم سملم وُم٤م قم٤مئِم٦م،

 ش:اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 ٟمٌش وضمقاز واًمٌٞمع، سم٤مهل٦ٌم اعمٛمٚمقيم٦م اعم٘مؼمة ذم اًمتٍمف ضمقاز احلدي٨م وذم»

 ٟمٌِمٝم٤م سمٕمد اعمنميملم ُم٘م٤مسمر ذم اًمّمالة وضمقاز حمؽمُم٦م، شمٙمـ مل إذا اًمدارؾم٦م اًم٘مٌقر

 ش.أُم٤ميمٜمٝم٤م ذم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء وضمقاز ومٞمٝم٤م ُم٤م وإظمراج

 [199] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 يم٠منف قم٤مىم٦ٌم، وأمحد ذاك ُمـ أومْمؾ آظمرة ذم هذا أن أي اًمتٛمر، ظمٌػم ُمـ حيٛمؾ واًمذي احلٛمؾ، ُمـ سم٤مًمٙمن (1)

 [.ُمٜمف. ]شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام طم٤مُمؾ، أو محؾ ُمّمدر يٙمقن أن وجيقز ،شاعمٞمؿ سمٗمتح» محؾ أوش اعمٞمؿ سمٙمن» محؾ مجع





 القبور أحكام مو
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 فؾـصورى افؼبقر حػر حؽؿ

 ؟[ًمٚمٜمّم٤مرى اًم٘مٌقر طمٗمر طمٙمؿ] :افسوئؾ

يمؿ» ي٘مقل أن اًمٜمّم٤مرى سمٛم٘م٤مسمر ُمر إذا أنف ذقم٤مً  ُمٙمٚمػ هق :افشقخ  «سم٤مًمٜم٤مر ُأبنَمِّ

 .اًمٜم٤مر طمٗمرة هلؿ حيٗمر ومٙمٞمػ

 (11: 18: 16/  111/  واًمٜمقر اهلدى)

 ذفؽ أن أهؾفو طـ ظذ ويغؾى رشؿقًّو إشالمفو أظؾـً امرأة

 أم ادسؾؿغ مؼوبر يف تدؾـ ؾفؾ صخصقي، ٕؽراض ـون

 افـصورى؟

ة :افسوئؾ  يم٤من ذًمؽ أن أهٚمٝم٤م فمـ قمغم ويٖمٚم٥م رؾمٛمٞم٤ًّم إؾمالُمٝم٤م أقمٚمٜم٧م اُمرأ

 اًمٜمّم٤مرى؟ أم اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر ذم شمدومـ ومٝمؾ ،ؿمخّمٞم٦م ٕهمراض

 يمام رؾمٛمٞم٤مً  إؾمالُمٝم٤م أقمٚمٜم٧م يم٤مٟم٧م إذا قمٚمٞمف، ٟمٗمتل ٟم٘مدر ٟمحـ اًمذي..:افشقخ

 ُم٘م٤مسمر ذم شُمدومـ ومٝمل اإلؾمالم، هذا ُم٘مت٣م قمغم طمٞم٤مهت٤م ذم وُمٜمٓمٚم٘مٝم٤م ي٘مقًمقن،

طمقا  اعمًٚمٛملم،  قمٜمد ًمٚمٕمٛمرة ذه٧ٌم: ي٘مقل أظمػماً  اسمٜمٝم٤م شمّمكم، شمٙمـ مل أهن٤م مجٞمٕم٤مً  َسَّ

 . سمٜمتٝم٤م إمم شمٜمٔمر سمحٞمٚم٦م ًمٚمٕمٛمرة ذه٤مهب٤م جيقز أظمتٝم٤م،

 ذم شمدومـ ومٝمل إؾمالُمٝم٤م قمغم يدل طمٞم٤مهت٤م ذم ُمٜمٓمٚم٘مٝم٤م يم٤من إذا: ومجقايب: اعم٘مّمقد

 طمٞم٤مهت٤م ذم ُمٜمٓمٚم٘مٝم٤م يم٤من وإذا اًمٜمّم٤مرى، ُم٘م٤مسمر ذم شمدومـ أن جيقز وٓ اعمًٚمٛملم، ُم٘م٤مسمر

 أن قمغم محٚمتٝم٤م اًمتل اًمِمخّمٞم٦م اًمدواومع ُم٤م شمٕمرف ٓ: ىم٤مًمتٝم٤م يمٚمٛم٦م هذه أن قمغم يدل

 قمغم ختٗمك ٓ اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ يمثػمة طمقادث وشمقضمد ُمًٚمٛم٦م، أهن٤م ٟمٗمًٝم٤م شمًجؾ

 شَم٤مسُمقا  وَم٢ِمنْ ﴿: سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٘مؽمن اًم٘مقل ٕن هذا: اإلقمالن ىمٞمٛم٦م ًمف ًمٞمس ومحٞمٜمئذٍ  اجلٛمٞمع،

الةَ  َوَأىَم٤مُُمقا  يَم٤مةَ  َوآشَمُقا  اًمّمَّ  شمروح يم٤مٟم٧م: اسمٜمٝم٤م ؾم٠مخ٧م[ 1:اًمتقسم٦م] ﴾ؾَمٌِٞمَٚمُٝمؿْ  وَمَخٚمهقا  اًمزَّ

 ذًمؽ ومٕمغم أراه٤م، مل أن٤م: ي٘مقل طمذر ومٞمف ضمقاب يٕمٓمل إطمد؟ يقم اًمٙمٜمٞم٦ًم قمغم

 ذم شمدومـ ُمًٚمٛم٦م أهن٤م طمٞم٤مهت٤م قمغم همٚم٥م إن يم٤مٟم٧م، يمٞمػ طمٞم٤مهت٤م وشمّمٗمقا  دمتٛمٕمقا 
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 . اًمٜمّم٤مرى ذم وإٓ اعمًٚمٛملم،

 ُم٘م٤مسمر يدظمٚمقا  اعمًٚمٛملم: يٕمٜمل أُمث٤مًمٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م ـمٞم٥م ظمػماً، اهلل ضمزاك :مداخؾي

  سمدومٜمٝم٤م؟ وي٘مقُمقا  اًمٜمّم٤مرى

 . ٓ :افشقخ

  اسمٜمٝم٤م؟ طمتك وٓ ٓ، :مداخؾي

 . جيقز ٓ ويمذا شمِمٞمٞمٕمٝم٤م ًمٙمـ ُم٤مٟمع، يقضمد ٓ اسمٜمٝم٤م ٓ، :افشقخ

 . ظمػماً  اهلل ضمزاك :مداخؾي

 .وإي٤مك :افشقخ

  (11: 11: 11/   161/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾرضورة بؼدر ذفؽ وجقاز افؼز ظذ افؽتوبي ظـ افـفل

 أطمٙم٤مم ذم ذقمٞم٦م ومتقى: اعمًامة إردن ذم اًمٕم٤مم اعمٗمتل رؾم٤مًم٦م قمـ اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اجلٛمٚم٦م ذم وهل صٖمػمة، صٗمح٤مت مخس ذم شم٘مع اًمرؾم٤مًم٦م وهذه[: واجلٜم٤مئز اًم٘مٌقر

 يمت٤مسم٦م ُمـ ُم٤مٟمع ٓ أنف وٟمرى: اًم٘مؼم قمغم اًمٙمت٤مسم٦م ذم يم٘مقًمف اعم١مًمػ سمف شمٗمرد ومٞمام إٓ ُمٗمٞمدة:

 سملم وشم٘مدم قمجٞم٦ٌم، ضمرأة وهذه. اًم٘مؼم ومقق يث٧ٌم طمجر قمغم ووم٤مشمف وشم٤مريخ اعمٞم٧م اؾمؿ

 ذيمره وىمد اًم٘مؼم، قمغم يٙمت٥م أن هنك ىمد اًمًالم قمٚمٞمف أنف يٕمٚمؿ وم٢مٟمف :ط اًمٜمٌل يدي

 واهلل! اًمٜم٤مس ًمقاىمع شمًٚمٞمٙم٤م اًمرأي سمٛمجرد خم٤مًمٗمتف قمغم أىمدم صمؿ ىمٌؾ، ُمـ ٟمٗمًف اعم١مًمػ

عٍ  يدقمل وىمد. اعمًتٕم٤من : ومٜم٘مقل. اًم٘مٌقر شمٙمثر طملم اًم٘مؼم ُمٕمروم٦م ًميورة ذًمؽ أن ُُمدَّ

 وإذا سم٘مدره٤م، شم٘مدر اًميورة ٕن وم٘مط آؾمؿ يمت٤مسم٦م ذًمؽ ذم يٙمٗمل أٓ وًمٙمـ ٟمٕمؿ:

 أطمٙم٤مم يمت٤ميب اعم٠ًمخ٦م هلذه وراضمع! اعمٞم٧م؟ ووم٤مة شم٤مريخ يمت٤مسم٦م سم٤مل ومام يمذًمؽ إُمر يم٤من

 ش. 116 ص» وسمدقمٝم٤م اجلٜم٤مئز

 (119/ 11/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 افؼز ظذ افؽتوبي حؽؿ

 ذم ًمٚميورة دمقز ومٝمؾ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م إٓ اًم٘مؼم ًمتٕمريػ ـمري٘م٦م ٟمجد مل إذا] :افسوئؾ

 ؟[احل٤مًم٦م هذه

ر اًميورة :افشقخ  ًمتٕمٚمٞمؿ وؾمٞمٚم٦م هٜم٤مك ًمٞمس يم٤من إذا :أىمقل وم٠من٤م سم٘مدره٤م، شُمَ٘مدَّ

 .أظمرى وؾمٞمٚم٦م هٜم٤مك يقضمد ٓ يم٤من إذا اًميورة، سمحٙمؿ ومٞمجقز سم٤مًمٙمت٤مسم٦م، إٓ اًم٘مؼم

 ُم٘مؼمة أوؾمع شمٙمقن ممٙمـ أخكم هذه اعم٘مؼمة ادظمؾ ُمثؾ، ًمؽ أضب راح أن أن٤م 

 اًم٘مؼم، ص٤مطم٥م اؾمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُمٙمتقب ؿم٤مهد ويمؾ يمثػمة، ؿمقاهد ؾمتجد اًمٌٚمد، هذا ذم

 آؾمؿ وم٘مط ُمٙمتقب ُمش احل٤مضم٦م، طمدود ذم واىمٗم٦م هل ُم٤م اًمٙمت٤مسم٤مت ؾمتجد :أوًٓ 

  ًمف؟ سمح٤مضم٦م ٟمحـ هذا وإًمخ، واًمٗم٤مَت٦م اهلل، رمحف ووم٤مشمف ؾمٜم٦م ُمٙمتقب،

 . ٓ :مداخؾي

 .اًم٘مٞمقد هذه أقمٓمقا  ُم٤م اًمٗمتقى هذه أقمٓمقا  اًمذيـ :افشقخ

 ؿم٤مهديـ ووٕمٜم٤م يرمحف، اهلل قمزت أبق ُمثؾ إذا :واطمدة صم٤مين واطمدة، هذه 

ّٓ  قمالُم٦م ص٤مر أؾمقد هٞمؽ ظمط وظمٓمٞمٜم٤م   ٓ؟ وإ

 . ٟمٕمؿ :مداخؾي

 اًمٙمت٤مسمف؟ إيش ؿم٤من ُمـ ـمٞم٥م، :افشقخ

 أجش ًمٙمـ اعمحٔمقرات، شُمٌٞمح اًميورات أن آٟمٗم٤م، ىمٚمٜم٤مه اًمذي اًمٙمالم ًمتحديد ُمث٤مل هذا 

 وه٤مي قمٜمٝم٤م، سمديؾ ذم يم٤من إذا اًمٜمٝمل اًمٙمت٤مسم٦م، قمـ ٟمٌتٕمد اًمٙمت٤مسم٦م قمـ هنل ذم دام ُم٤م سم٘مدره٤م شُمَ٘مّدر

 اخلط؟ طمقل إؿمٙم٤مًمؽ ؿمق إؿمٙم٤مل، قمٜمدك هال أن سمديؾ ًمؽ ضم٧ٌم أن٤م

 .واوٕمٝم٤م إٓ يٕمرومٝم٤م ٓ أراه٤م اًمتل اًمٕمالُم٦م هذه أنف اخلط قمغم اإلؿمٙم٤مل :افسوئؾ

 .اعم٘مّمقد وهذا :افشقخ

 .إىم٤مرب سمٕمض ُمثالً  ًمٙمـ :افسوئؾ
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 أصح٤مسمف أن أخٞمس قمٜمٝم٤م، ُمٜمٝمل وهل أبٞمح٧م، اًمتل سم٤مًمٙمت٤مسم٦م اعم٘مّمقد ؿمق :افشقخ

 اًم٘مؼم؟ يٕمرومقا 

 هذه سمٞمٕمرومقا  ُم٤م اًم٘مؼم، يزوروا جيق سمِّدهؿ ُمثال أىم٤مرب ُمثالً  ذم ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :افسوئؾ

 .اًمٕمالُم٦م

 .إىم٤مرب ُمـ يٕمرومقا  إىم٤مرب إىم٤مرب، ُمـ يٕمرومقا  :افشقخ

  (11: 17: 16/ 171/ واًمٜمقر اهلدى)

 افؼز ظذ افؽتوبي حؽؿ

 ي٘مٕمد وأن، قمٚمٞمف يٌٜمك وأن اًم٘مؼم جيّمص أنط   اًمٜمٌك هنك: ضم٤مسمر طمدي٨م» -

 .صحٞمح. قمٚمٞمٝم٤م يٙمت٥م وأن: اًمؽمُمذى زاد ُمًٚمؿ رواه  قمٚمٞمف

 [:اًمزي٤مدة قمغم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 صحٞمح٦م ًمٗمٔم٦م إهن٤م: »وم٘م٤مل قمجٞم٦ٌم سمٕمٚم٦م أقمٚمٝم٤م احل٤ميمؿ أن إٓ، صحٞمح٦م زي٤مدة ومٝمك

 قمغم ُمٙمتقب اًمٖمرب إمم اًمنمق ُمـ اعمًٚمٛملم أئٛم٦م وم٢من، قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ وًمٞمس، همري٦ٌم

 ش.اًمًٚمػ قمـ اخلٚمػ سمف أظمذ قمٛمؾ وهق، ىمٌقرهؿ

 وإٟمام، ذًمؽ ومٕمؾ صح٤مسمٞم٤م ٟمٕمٚمؿ وٓ، ـم٤مئال ىمٚم٧م ُم٤م: ىمٚم٧م: »سم٘مقًمف اًمذهٌك وشمٕم٘مٌف

 ش.اًمٜمٝمك يٌٚمٖمٝمؿ ومل، سمٕمدهؿ ومٛمـ اًمت٤مسمٕملم سمٕمض أطمدصمف ؿمكء هق

 اسمـ ومروى اًمًٚمػ قمـ وٟمحقه٤م اًمٙمت٤مسم٦م يمراه٦م صمٌقت احل٤ميمؿ يمالم يرد ومم٤م: ىمٚم٧م

 .اًم٘مؼم يٕمٚمؿ أن يمره أنفش ؾمػميـ اسمـ وهق» حمٛمد قمـ صحٞمح سمًٜمد ؿمٞم٦ٌم أبك

 اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ومٝمد وقمـ. ىمؼمه اًمرضمؾ يٕمٚمؿ أن يٙمرهقن يم٤مٟمقا : ىم٤مل إسمراهٞمؿ وقمـ

 يرد ُم٤م ـ ىمؼم إصؾ ـ ىمدر إٓ شمنمومٜمف وٓ، ىمؼمى قمغم شمٙمت٥م ٓ سمٜمك ي٤م: ىم٤مل أوص أنف

 .اًمّمديؼ سمٙمر أبك سمـ حمٛمد اسمـ هق واًم٘م٤مؾمؿ، أقمرومف مل هذا وومٝمد. اح٤مء قمٜمك

 [(717) رىمؿ طمدي٨م َت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 
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 افؼز ظذ ظالمي وضع

 ُأظمرج ُمٔمٕمقن سمـ قمثامن ُم٤مت ح٤م :ىم٤مل اعمٓمٚم٥م قمـ اعمدين زيد سمـ يمثػم قمـ

 إًمٞمٝم٤م وم٘م٤مم محٚمف، يًتٓمع ومٚمؿ سمحجر، ي٠متٞمف أن رضمالً  ط    اًمٜمٌل وم٠مُمر ومُدومـ، سمجٜم٤مزشمف،

 ذًمؽ خيؼمين اًمذي ىم٤مل: اعمٓمٚم٥م ىم٤مل: يمثػم ىم٤مل ذراقمٞمف، قمـ وطمن ط   اهلل رؾمقًمف

 طمن طملم ط    اهلل رؾمقًمف ذراقمل سمٞم٤مض إمم أنٔمر يم٠مين: ط  اهلل رؾمقًمف قمـ

ـُ  أظمل، ىمؼمَ  هب٤م َأتََٕمٚمَّؿُ »: وىم٤مل رأؾمف، قمٜمد ومقوٕمٝم٤م محٚمٝم٤م صمؿ قمٜمٝمام، ـْ  إًمٞمف وَأْدوِم  ُم٤مت َُم

ـَ  قمثامنَ : يٕمٜمل .أهكم ُمـ  ش .قمٜمف اهلل ريض َُمْٔمُٕمقنٍ  سم

 اإلمام[:]قال 

 رأؾمف قمٜمد جيٕمؾ أن يًتح٥م أنف قمغم احلدي٨م هبذا وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م اؾمتدل وىمد

 مل قمرف إذا وٕنف: وأىمقل .وَمُٞمزار سمف يٕمرف وٕنف: ىم٤مًمقا  همػمه: أو طمجر ُمـ قمالُم٦م

 ذم اعمقشمك مجع ذم سم٤مب» :سم٘مقًمف داود أبق ًمف شمرضمؿ وىمد. سم٤مًمٜمٕم٤مل يدس ومل قمٚمٞمف جيٚمس

  ش.يم٤مٟم٧م ُم٤م قمالُم٦م أو سمّمخرة اًم٘مؼم إقمالم سم٤مب» :وم٘م٤مل واًمٌٞمٝم٘مل ش.ُيَٕمٚمَّؿُ  واًم٘مؼم ىمؼم،

 .(166/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلفوت مـ إذن دون افؼبقر بتسقيي افـوس بعض ؿوم إذا

 افرشؿقي

ٚمٓم٤مت سم٠من اًمٞمقم، اًمّمحػ إطمدى ذم ىمرأت: ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾي ًُ  اًمٙمقيتٞم٦م اًم

 أو اجل٤ٌمٟم٤مت، إطمدى ذم اًم٘مٌقر سمٕمض شمًقي٦م سمُِتْٝمَٛم٦م أؿمخ٤مص صمالصم٦م سم٤مقمت٘م٤مل ىم٤مُم٧م

 اعمقوقع؟ هذا قمغم شمٕمٚمٞم٘مؽ ومام اًمٙمقي٧م، ذم اًم٘مٌقر إطمدى

 .اًم٘مؼم قمغم اعمٌٜمل هدم يٕمٜمل :افشقخ

 سم٤مٕصقًمٞملم ووصٗمقهؿ سمتًقيتف، ىم٤مُمقا  ُمنمف، ٕنف شمًقي٦م: هل ٓ، :مداخؾي

 وم٘م٤مُم٧م اعمجٛمققم٦م، ه١مٓء ي٘مقل يمام اإلؾمالم، ذم اًم٘مؼم ومقق سمٜم٤مء يقضمد ٓ ٕنف ـمٌٕم٤ًم:

وا ٕهنؿ اًمٌمء: هذا قمغم سم٤مقمت٘م٤مهلؿ  .اًم٘مٌقر هذه ؾَمقَّ
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 اهلل ريض قمٌٞمد سمـ ومْم٤مًم٦م طمدي٨م ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل اًمتًقي٦م: اجلقاب :افشقخ

 إٟمام اًم٘مٌقر، سمتًقي٦م أُمرط   اًمٜمٌل أن صحٞمحف، ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم أظمرضمف اًمذي قمٜمف

ٌْٜمَك ُم٤م هدم هق إُمر، هبذا اعم٘مّمقد  .ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٤مً  سمٜم٤مءً  اًم٘مٌقر، قمغم ُي

 قمـ هنكط   اًمٜمٌل أن: ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وهمػمه ُمًٚمؿ صحٞمح ذم صم٧ٌم ٕنف 

 وٓ إرض، قمـ اًم٘مؼم يرومع أن اًمًٜم٦م أن صم٧ٌم اًمٜمٝمل هذا ُم٘م٤مسمؾ ًمٙمـ اًم٘مؼم، قمغم اًمٌٜم٤مء

ّقى ًَ  ُمٜمف احلٙمٛم٦م اًمقاىمع ذم وهذا ؿمؼميـ، أو ؿمؼم سمٛم٘مدار ُيرومع وإٟمام سم٤مٕرض، ُي

 ُمـ ىمًؿ أّي  شمٕم٤مُمؾ يمام ُيَٕم٤مَُمؾ ومال إرض، ؾم٤مئر ُمـ اًم٘مؼم يتٛمٞمز طمتك ضمدًا، فم٤مهرة

 .إرض

 وخم٤مًمٗمتف سمؾ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل خم٤مًمٗم٦م ُمـ ُمٜمجل ذم اعمًٚمؿ يٙمقن وطمٞمٜمئذٍ  

 .شإًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر، قمغم دمٚمًقا  ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ُمزدوضم٦م خم٤مًمٗم٦م

 هنل ومخ٤مًمػ اإلٟم٤ًمن، قمٚمٞمف صغم ًمرسمام سم٤مٕرض، ُمًقًى  يم٤من اًم٘مؼم أن ومٚمق 

 ذم أظمر اعمحٔمقر ارشمٙم٥م وم٘مد قمٚمٞمف ضمٚمس وإذا إًمٞمف، صغم أو اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 يم٤مٟم٧م وإن أظمرى أطم٤مدي٨م وذم ،شإًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر، قمغم دمٚمًقا  ٓ: »احلدي٨م

 ش.صقيت اٟم٘مٓم٤مع هٜم٤م طمّمؾ» اًمّمالة قمـ هنك أنف صم٤مسمت٦م، ومٝمل اًمّمحٞمح ظم٤مرج

ٌَٞمِّٜم٦م احلٙمٛم٦م ُمـ: وم٢مذاً  :افشقخ  إرض قمـ ُمرشمٗمٕم٤مً  اًم٘مؼم يٙمقن أن اًمقاوح٦م اًم

 .ًمتٛمٞمٞمزه ؿمؼميـ: أو ؿمؼم سمٛم٘مدار

 ًمٚم٘مٌقر سم٤مًمٜم٦ًٌم إُمر هذا ي٠ميت وإٟمام سم٤مًمتًقي٦م، إُمر ي٠ميت ٓ اًم٘مؼم هذا ُمثؾ ومٗمل 

 ..إُمر ووح أفمـ هٜم٤م إمم. اًمنميٕم٦م هذه خم٤مًمٗم٦م قمٚمٞمٝم٤م وسُمٜمل ُروِمٕم٧م، اًمتل

 اًمٙمقيتٞم٦م احلٙمقُم٦م أن أدري، ُم٤م ىمرأت أو ؾمٛمٕم٧م اًمذي اًمٜمٗمر ذاك إمم ًمٜمٕمقد

 اًمنمع، ظم٤مًمٗمقا  ٕهنؿ قمٚمٞمٝمؿ: اًم٘مٌض إًم٘م٤مء يم٤من إن: أىمقل وأن٤م قمٚمٞمٝمؿ، اًم٘مٌض أخ٘م٧م

 أن إومراد ُمـ ًمٗمرد يٜمٌٖمل ٓ سمام ىم٤مُمقا  ٕهنؿ قمٚمٞمٝمؿ: اًم٘مٌض يم٤من وإن ظمٓم٠م، ومٝمذا

 ذم اًمث٤مسم٧م احلٙمؿ هلذا يتٕمّم٥م هذا ٕنف إُم٦م: سملم اًمثقرة شمثقر أن ظمِمٞم٦م سمف: ي٘مقم

.. إُم٦م ذم اعمت٠مظمريـ أو اعمتخٚمٗملم اًمٕمٚمامء ًمٌٕمض ًمرأي يتٕمّم٥م رسمام وآظمر اًمًٜم٦م،
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 يمٜم٤م وىمري٤ٌمً  إومراد، ُمـ ًمٗمرد جيقز ٓ: وأبداً  دائامً  ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٚمٗمتٜم٦م، ومدرءاً  وهٙمذا،

 أن اعمًٚمٛملم إومراد ُمـ ًمٗمرد جيقز ٓ اإلظمقان، سمٕمض ُمع إُم٤ميمـ سمٕمض ذم جمتٛمٕملم

 وإن احلٙم٤مم، صالطمٞم٦م ُمـ هق وإٟمام إومراد، صالطمٞم٦م ُمـ ًمٞمس هق طمٙمؿ شمٜمٗمٞمذ يتقمم

 ومذًمؽ اًمقاضم٥م، هبذا اًم٘مٞم٤مم ذم اًمزُم٤من هذا ذم إؾمػ ُمع اًم٘م٤مئؿ هق يمام احلٙم٤مم ىمٍم

غ ٓ قِّ ًَ  ًمق ظمّمقصٞم٤مهتؿ، ُمـ ًمٞمس ٕنف هبذا: ي٘مقم أن اعمًٚمٛملم إومراد ُمـ ًمٗمرد ُي

 أنٗمًٝمؿ، هؿ إٓ قمٚمٞمٝم٤م يتًٚمط ٓ اًمتل إرض وذم دارهؿ، قم٘مر ذم اعمرومقع اًم٘مؼم يم٤من

 اًمذي هذا سمٛمثؾ قمٚمٞمٝم٤م ويتًٚمٓمقن اعمًٚمٛملم، ُم٘م٤مسمر ُمـ ي٠متقا  أن أُم٤م يٗمٕمٚمقن، ُم٤م ومٜمٕمؿ

 احلٙم٤مم، قمغم اقمتداء ومٞمف أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ًمٙمـ ًمٚمنمع، ُمقاومؼ ضمٝم٦م ُمـ ومٝمذا ٟم٘مؾ،

 .اًمٗمتـ ُيثػِم مم٤م وذًمؽ

 .إظمػم ضمقايب هق وهذا

 (11: 19: 11/ 181/واًمٜمقر اهلدى)

 مقً مـ أـثر ؾقف فُقدؾـ ضبؼوت ظذ افؼز جعؾ حؽؿ

 اصمٜملم اًم١ًمال، ؿمقي ىمٌؾ يٕمٜمل ىمٌٚمف، إٟم٤ًمن سمٞمدومـ ًمْلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾي

 سمالـم٦م ٟمحط أن جيقز يٕمٜمل همٛمٞمؼ، اًم٘مؼم يم٤من إذا اًمث٤مين، ومقق يٜمدومـ واطمد سمٞمدومـ

 واًمدي يٕمٜمل اًمٌمء هذا اًمٌالـم٦م؟ ومقق صم٤مًم٨م يدومـ سمٕمده أو اًم٘م٤مدم اًمٕم٤مم و ومقق،

ه ا  اًمٌمء؟ هذا ؾَمقَّ

 قمٛمٚمٞم٦م؟ أو ٟمٔمري٦م اًم٘مْمٞم٦م سمتّمقر أن٧م :افشقخ

ه واًمدي ٓ :مداخؾي  . أظمر ومقق اًمقاطمد يٜمدومـ اًم٘مؼم أن اًمٌمء، هذا ؾمقا

زوه، يٕمٜمل :افشقخ  واطمد؟ ومقق واطمد يدومـ سمحٞم٨م ضَمٝمَّ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .سمدقم٦م هذه :افشقخ

  (11: 11: 11/   117/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ادؼوبر يف افـعؾغ خؾع حؽؿ

 اعم٘م٤مسمر؟ ذم اًمٜمٕمٚملم ظمٚمع طمٙمؿ ُم٤م  :مداخؾي

 أنف ومٞمف وم٤مٕصؾ ،ط اًمٜمٌل ُمـ صدر أُمر يمؾ ذم ُمٕمٚمقم هق يمام اجلقاب :افشقخ

 آؾمتح٤ٌمب، إمم اًمقضمقب ُمـ إُمر هذا شمٍمف ىمريٜم٦م ُوضِمدت إذا إٓ ًمٚمقضمقب،

 . اًمقضمقب وهق أٓ إصؾ قمغم اًمٌ٘م٤مء ومٞمٜمٌٖمل ذًمؽ وقمغم هٜم٤م، ىمريٜم٦م وٓ

س أن ُيٛمٙمـ ىمد: أىمقل وًمٙمٜمل  اًمقضمقب، قمغم ه٤مهٜم٤م إُمر أن شم١ميمد ىمريٜم٦م َٟمَتَٚمٛمَّ

ش إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثالً  ذًمؽ ُمـ

 ؿمٞمئلم أو أُمريـ سملم مجعط   اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم وهق احلدي٨م هذا ومٗمل

 ىمؼمه، قمغم اجلٚمقس قمـ سم٤مًمٜمٝمل وذًمؽ اعمٞم٧م سم٤مطمؽمام ي٠مُمر ضمٝم٦مٍ  ُمـ ومٝمق ُمت٤ٌميٜملم،

 اًم٘مؼم، إمم اًمّمالة قمـ ومٞمٜمٝمك اعمٞم٧م اطمؽمام ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م قمـ يٜمٝمك أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 ش.إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر، قمغم دمٚمًقا  ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل

 ص٤مطم٥م ي٤م: »اًم٘مٌقر سملم سم٤معمٌم يتٕمٚمؼ ومٞمام إُمر ذم آٟمٗم٤مً  اًم٤ًمسمؼ واًم١ًمال

 ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ٟمٗمًف اًم١ًمال يرد هٜم٤م يمذًمؽش ٟمٕمٚمٞمؽ اظمٚمع اًمًٌتٞمتلم

 اجلقاب ًمٚمتٜمزيف؟ أم ًمٚمتحريؿ هٜم٤م اًمٜمٝمل هؾش إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر، قمغم دمٚمًقا 

 إصؾ ومٙمذًمؽ اًمقضمقب، إُمر ذم إصؾ أن ومٙمام ًمألُمر، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمسمؼ يم٤مجلقاب

 وقمـ اًم٘مؼم قمغم اجلٚمقس قمـ اًمًالم قمٚمٞمف هنٞمف: ىم٤مئؾ ي٘مقل وم٘مد اًمتحريؿ، اًمٜمٝمل ذم

 ًمألُمر، سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾمٌؼ يمام اجلقاب ًمٚمتٜمزيف؟ أم ًمٚمتحريؿ هق هؾ اًم٘مؼم، إمم اًمّمالة

 .ًمٚمتحريؿ أنف ومٞمف إصؾ

 قمغم اجلٚمقس قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هنٞمف ُمـ ٟمًتٜمٌط أن ومُٞمٛمٙمٜمٜم٤م وطمٞمٜمئذٍ 

 اطمؽمام سم٤مب ُمـ وذًمؽ سمخٚمٕمٝمام، اًمًٌتٞمتلم ًمّم٤مطم٥م أُمره ُمع يٚمت٘مل أنف اًم٘مؼم،

 ذم إُمر ًمٙمقن ُم١ميدة ىمريٜم٦م اًمث٤مين هذا وص٤مر سمذاك، احلدي٨م هذا وم٤مًمت٘مك اعم٘مٌقريـ،

 .اًمقضمقب أي أصٚمف، قمغم هق اًمًٌتٞمتلم طمدي٨م

 ىمؼمه، ذم ُوِوع إذا اعمٞم٧م إن: »طمدي٨م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ اًمٜم٤مس سمٕمض يقرد ىمد
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 ضمقاز قمغم يدل احلدي٨م هذا أن ومٞمتقمهقنش ُمدسمريـ قمٜمف وهؿ ٟمٕم٤مهلؿ ىمرع ًمٞمًٛمع إٟمف

 أن اًميوري ُمـ ًمٞمس ٕنف ذًمؽ: يمذًمؽ، إُمر وًمٞمس اًمٜمٕم٤مل، ذم اًم٘مٌقر سملم اعمٌم

 اًمٜمٕم٤مل، ىمرع يًٛمع أنف اًم٘مؼم ذم ووع إذا اعمٞم٧م قمـط   اًمٜمٌل إظم٤ٌمر أن: أوًٓ  ٟمتّمقر

 ٓ سمحٞم٨م إُمر ٟمتّمقر أن يٛمٙمـ ٕنف ضم٤مئز، اًمٜمٕم٤مل ذم اًم٘مٌقر سملم اعمٌم أن يٕمٜمل أنف

 .سمخٚمٕمٝمام اًمًٌتٞمتلم ًمّم٤مطم٥م أُمره ُمع يّمٓمدم

 سملم شمالزم ٓ أنف: إول إُمر ًمٚمتٕم٤مرض، دومٕم٤مً  اصمٜملم أُمريـ ٟمتّمقر أن يٛمٙمـ

ومٝمؿ قمٜمد اًمٜم٤مس ؾمامع  سمحٞم٨م اًم٘مٌقر، سملم اًمدومـ يٙمقن أن اعمٞم٧م، دومـ ُمـ اٟمٍما

 .اًم٘مٌقر سملم اًمٜمٕم٤مل ذم أجْم٤مً  اعمٌم اًمدومـ هذا يًتٚمزم

 ُيْدومـ يم٠من ظم٤مص، ووع ذم اًمٜمٕم٤مل ًم٘مرع اعمٞم٧م ُمـ اًمًٛمع هذا يٙمقن أن يٛمٙمـ 

 .ُمٜمٝم٤م ضم٤مٟم٥م ذم اعم٘مؼمة طم٤موم٦َّم ذم

 ؾم٤مروا ىمد اًمٜم٤مس يٙمقن أن اًمّمقرة هذه اؾمتحيٟم٤م ُم٤م إذا يًتٚمزم ومال: وطمٞمٜمئذٍ  

 .إول اًمٌمء هذا. ٟمٕم٤مهلؿ ذم اًم٘مٌقر سملم

 سملم اًمتقومٞمؼ قمغم شم٤ًمقمدٟم٤م أصقًمٞم٦م ىم٤مقمدة ًمديٜم٤م يقضمد أنف: اًمث٤مين واًمٌمء

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  سمٞمٜمٝم٤م اًمتٕم٤مرض يٌدو ىمد اًمتل إطم٤مدي٨م

م وُمٌٞمح طم٤مفمر شمٕم٤مرض إذا أنف: اًم٘مقاقمد هذه ُمـ  ومحدي٨م اعمٌٞمح، قمغم احل٤مفمر ىُمدِّ

 .ُمتٜمٕمالً  اًم٘مٌقر سملم يٛمٌم أن اعمًٚمؿ قمغم حئمر اًمًٌتٞمتلم

 يٗمٞمد فم٤مهره ذم آٟمٗم٤ًم، ذيمرت اًمذي اعمحٛمؾ ٟمحٛمٚمف مل إذا فم٤مهره ذم اًمث٤مين احلدي٨م

م وُمٌٞمح طم٤مفمر شمٕم٤مرض وم٢مذا اًمٜمٕمٚملم، ذم اًم٘مٌقر سملم اعمٌم إسم٤مطم٦م  قمغم احل٤مفمر ىُمدِّ

 . اعمٌٞمح

 وروده٤م وـمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم شمدرج يتتٌع عمـ ضمداً  سمدهٞم٦م اًم٘م٤مقمدة وهذه

 ذم يم٤مٟمقا  اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اًمٕمرب أن مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ومٜمحـ ،ط اًمٜمٌل ىمٚم٥م قمغم وٟمزوهل٤م

م سم٠منف اإلؾمالم سمٕمد يٕمرف مم٤م ؿمٞمئ٤مً  يٕمٚمٛمقن ٓ ويم٤مٟمقا  ُمٌلم، والل  .طمالل أو طمرا

 وطمده اهلل سمٕم٤ٌمدة إُمر هق وم٢مٟمامط   اًمٜمٌل قمغم ُأنزل ُم٤م أول أن ٟمٕمٚمؿ ويمذًمؽ 
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 .ًمف ذيؽ ٓ

 اهلل سمٕم٤ٌمدة اًمًالم قمٚمٞمف أُمر ومحٞمٜمام شمٜمزل، اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمدأت ذًمؽ سمٕمد صمؿ 

 يٙمـ مل يقُمئذٍ  ًمف، ذيؽ ٓ وطمده يمذًمؽ يٕمٌدوه أن اًمٜم٤مس وأُمر ًمف ذيؽ ٓ وطمده

 طمرام، سم٤مًمٜمٕم٤مل اًم٘مٌقر سملم اعمٌم طمرام، اخلٛمر ذب طمرام، احلرير ًم٤ٌمس اؾمٛمف رء

 ُمـ ومٚمٞمس ذًمؽ وقمغم اًمْمالل، ُمـ قمٚمٞمف يم٤مٟمقا  ُم٤م قمغم يٛمِمقن اًمٜم٤مس يم٤من وإٟمام

 قمغم يٛمِمقن اإلؾمالم ُمـ إول اًمٕمٝمد ذم اعمًٚمٛمقن يٙمقن أن إـمالىم٤مً  اعمًتٌٕمد

 طمٙمؿ ي٠ميت ومحٞمٜمام اًمٜمٕم٤مل، أىمداُمٝمؿ وقمغم وومٞمٝم٤م اًم٘مٌقر ومٞمدظمٚمقن إصٚمٞم٦م، اإلسم٤مطم٦م

 هذا سم٠من طمٞمٜمذاك سمداه٦مً  ٟمٕمرف اًم٘مٌقر، سملم ًمٚمامر سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٜمٕمٚملم ظمٚمع يتْمٛمـ ضمديد

 .اًم٘مٌقر سملم اًمًػم قم٤مدة ُمـ ىمٌؾ ُمـ قمٚمٞمف يم٤مٟمقا  ُم٤م أخٖمك ضمديد سمحٙمؿ أتك اًمٜمص

٤من شمٕم٤مرض إذا إٟمف: إصقل قمٚمامء ي٘مقل يمٚمف، هذا أضمؾ ُمـ م أطمدمه٤م ٟمّمَّ رِّ  حُيَ

 وطُمـِٛمؾ إصٚمٞم٦م، اًمؼماءة قمغم إصؾ، قمغم اعمٌٞمح اًمٜمص مُحِؾ ُيٌِٞمحف، وأظمر ؿمٞمئ٤مً 

م اًمٜمص  اًمذي احلٙمؿ أن طمٞمٜمذاك ٟمٗمٝمؿ أن ٟمًتٓمٞمع هبذا. اجلديد اًمتنميع قمغم اعمَُحرَّ

 .اًم٘مٌقر سملم اًمٜمٕم٤مل ذم ٟمٛمٌم ٓ أن هق قمٚمٞمف ٟمٛمٌم أن يٜمٌٖمل

 شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام يت٠مجد وهذا

 .شإًمٞمٝم٤م

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اطمؽماُمٝم٤م، سم٤مب ُمـ هق اًم٘مٌقر قمغم اجلٚمقس قمـ اًمًالم قمٚمٞمف ومٜمٝمٞمف 

 اطمؽمام سم٤مب ُمـ يمٚمف هذاش طمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن: »أظمر احلدي٨م ذم اًمًالم

 ذم واًمٖمٚمق اًمت٘مديس ُمرشم٦ٌم إمم يرشمٗمع أن يٜمٌٖمل ٓ آطمؽمام هذا ًمٙمـ إُمقات،

 أن إُمقات اطمؽمام ُمـ ٟم٘مدؾمٝمؿ، وٓ إُمقات ٟمحؽمم وؾمط وإُمر هذا اًمتٕمٔمٞمؿ،

 .آظمر سمح٨م ومٝمذا قمذر هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ اًم٘مٌقر، سملم طمٗم٤مة ٟمٛمٌم

  (11: 11: 11/   117/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ؾقؿف آخر فدؾـ ؿديؿ ؿز ؾتح حؽؿ

 ومقىمف؟ آظمر ًمدومـ ىمديؿ ىمؼم ومتح جيقز هؾ :مداخؾي

سم٤مً  ص٤مر إذا ومال، وإٓ جيقز رُمٞمامً  ص٤مر ىمد يم٤من إذا :افشقخ  .ومال وإٓ ضم٤مز شمرا

 يمؿ؟ اعمدة :مداخؾي

ة :افشقخ  دمٕمؾ إرايض ومٌٕمض إرايض، سم٤مظمتالف ختتٚمػ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اعمُدَّ

 أُمد إمم اجلث٦م َتتٗمظ ٟم٤مؿمٗم٦م أرايض شمٙمقن وسمٕمْمٝم٤م اجلث٦م، إمم سمنقم٦م يني اًمٗم٤ًمد

 سمِمٕم٤مهب٤م أدرى ُمٙم٦م أهؾ: ىمٞمؾ ويمام، سم٤مًمتجرسم٦م إٓ شمٕمرف ٓ أُمقر ومٝمذه. سمٕمٞمد

 .ومٞمٝم٤م سمام اًمدار وص٤مطم٥م

 .هذا يٕمرومقن سم٤مًمتجرسم٦م ىمري٦م أهؾ ومٙمؾ 

 .ٟمٕمؿ. أبداً  ُيٕم٘مؾ ٓ أُمر هذا ُيَتَٕمّدى، ٓ طَمدٌ  ذقم٤مً  ُيقوع أن أُم٤م

 أو ُمٓمٚمؼ، إخ ؾم٠مخف اًمذي ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاز هؾ ؿمٞمخ، ي٤م :احلٚمٌل قمكم

 ًمٚميورة؟ طم٤مًُمف هذا ُمـ قمغم اًمدومـ ضمقاز يٕمٜمل اًميورة؟ سم٘مٞمد

 وم٢من شمتّمقر، أن يٛمٙمـ هٜم٤م اًميورة شمرى ي٤م ًمٙمـ قمٚمٞمؽ، ومٝمٛم٧م :افشقخ

 .اعمحٔمقرات هذه ُمـ أهؿ شمٌٞمح وم٤مًميورة شمّمقرت

 اًم١ًمال يٕمٜمل ضورة، ًمٖمػم ًمق يٕمٜمل سم٤مًمٕمٙمس، ؿمٞمخٜم٤م ؾم١مال يٕمٜمل :احلٚمٌل قمكم

 .ضورة ًمٖمػم ؾم١ماًمف إخ ُمـ ومٝمٛم٧م أن٤م يم٠منف

 .ضورة ًمٖمػم ـمٌٕم٤ًم، :افشقخ

ز :احلٚمٌل قمكم  أجْم٤ًم؟ ضورة ًمٖمػم وم٤مجلقا

 .رُمٞمامً  يّمٌح أن سمٕمد إٓ جيقز ٓ: ىمٚمٜم٤م ٟمحـ يمٞمػ؟ اجلقاز هق :افشقخ

 .رُمٞمامً  أصٌح أنف فمٜمٜم٤م قمغم همٚم٥م ٟمحـ :احلٚمٌل قمكم

ءً . ـمٞم٥م :افشقخ  .ضورة ذم ُم٤م أو ضورة ذم ؾمقا



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ أطمٙم٤مم اًم٘مٌقر

 

116 

 .ٟمٕمؿ أجقه، :مداخؾي

ي قمـ يٜم٘مٚمقن. سمدهل إُمر :افشقخ  : ىم٤مل أنف اعمَٕمرِّ

 قم٤مد قمٝمــــــــــــد ُمـــــ اًم٘مٌـــــقر ومـــــ٠مجـ  اًمرطم٥م متأل ىمٌقرٟم٤م هذي ص٤مح

 إضم٤ًمد هذه ُمـ إٓ إرض  أديــــؿ أفمـــــ ُمـــــــــــــــــ٤م اًمقطء ظمٗمػ

 يم٤مٟم٧م ُم٤م يٙمقن أن ممٙمـ إرض، ُمـ سم٘مٕم٦م أي يم٤من إذا. يمٗم٤مشم٤مً  إرض ضمٕمؾ اهلل

 .ضورة سمدون وًمق اًمدومـ ضم٤مز رُمٞمامً  وص٤مر اجلًد اٟمدصمر وم٢مذا وًمذًمؽ ُم٘مؼمة،

 همرض؟ ٕي اعم٘م٤مسمر ٟمٌش ضمقاز هذا ُمـ يٗمٝمؿ هؾ :مداخؾي

 رُمٞماًم، ص٤مر ص٤مطمٌف اًم٘مؼم هذا أن ُم٤م فم٤من ئمـ ىمد ًمٙمـ جيقز، ُم٤م. ٓ :افشقخ

 ٓ أو أطمٞم٤مٟم٤ًم، ي٘مع يمام اًمٞمقم طمٞم٦م يم٠مهن٤م اجلُث٦َّم جيد سمف وإذا اًمٜمٌش، سم٘مّمد ًمٞمس ومٞمٗمتحف

 .... طمٞمٜمذاك جيقز ومال ومٞمٝم٤م شمزال

 قمنم، ُمثالً  ُمٜمذ ومٞمٝم٤م يدومـ ومل أهمٚم٘م٧م اًم٘مديٛم٦م اعم٘م٤مسمر سمٕمض هٜم٤مك يٕمٜمل :مداخؾي

 .ؾمٜم٦م قمنم مخ٦ًم

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

ٌْٜمُقن اعم٘م٤مسمر، هذه يزيٚمقن اًمٜم٤مس ومٌٕمض :مداخؾي  قمٚمٞمٝم٤م؟ وَي

 . هذا جيقز ُم٤م ٓ، :افشقخ

 شُمِ٘مر -إؾمػ ُمع اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم ي٘مع ُم٤م يمثػماً  وهذا- اًمدوًم٦م، يم٤مٟم٧م إذا: يٕمٜمل

 قمغم اًم٘مْم٤مء جيقز ومال اعم٘م٤مسمر، طم٤ًمب وقمغم إُمقات طم٤ًمب قمغم اًمِمقارع ختٓمٞمط

د سمٕمد إٓ اعم٘مؼمة،  .رُمٞمامً  وص٤مرت ومٜمٞم٧م ومٞمٝم٤م إضم٤ًمد أن ُمـ اًمَت٠َميمه

 ٓ طمرام ومٝمذا سم٤مجلراوم٤مت، اًمٕمٔم٤مم شمِم٤مل يم٤مٟم٧م ؾمقري٤م ذم هٜم٤مك رأجٜم٤م يمام أُم٤م 

 . جيقز

 ش.طمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ وىمد
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 وإُم٤م اًمنمع، سم٠مطمٙم٤مم ُمٜمٝمؿ ضمٝمالً  إُم٤م إًمٞمف، يٜمدومٕمقن إٟمام اًمتٜمٔمٞمؿ هذا أن ؿمؽ وٓ 

 . سمآظمرهتؿ ُّيتٛمقن مم٤م أيمثر سمدٟمٞم٤مهؿ ُّيتٛمقن ٕهنؿ إطمٙم٤مم، هبذه ُمٜمٝمؿ اؾمتٝمت٤مراً 

  (11: 16: 11/   117/  واًمٜمقر اهلدى)

  (11: 19: 19/   117/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادؼوبر ظـد افدظوء يف افقديـ رؾع حؽؿ

 ذم ؿمئ ورد أو صح أو جيقز هؾ واًمٌدقم٦م، اًمٕم٤ٌمدات ذم ًمٚمزي٤مدة سم٤مًمٜم٦ًٌم :افسوئؾ

 اعم٘م٤مسمر؟ قمٜمد اًمدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع

 اعم٘م٤مسمر؟ زي٤مرة قمٜمد :افشقخ

 ادقمقا : »ط اًمٜمٌل ىم٤مل قمٜمدُم٤م ًمٚمٛمٞم٧م، أو اعم٘م٤مسمر، زي٤مرة قمٜمد :مداخؾي

 ضم٤مز أو اًمٞمديـ، رومع ضم٤مء هؾش ي٠ًمل أن وم٢مٟمف اًمث٤ٌمت، ًمف ؾمٚمقا : »ىم٤مل أوش ًمّم٤مطمٌٙمؿ

 اًمٞمديـ؟ رومع

 ٟمقُمتف يم٤مٟم٧م ح٤مط   اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ورد ًمٙمـ يرد، مل هٜم٤م :افشقخ

 وصؾ طمتك ظمٚمٗمف وهل يٛمٌم ومٝمق قم٤مئِم٦م، وشمٌٕمتف احلجرة ُمـ وظمرج قم٤مئِم٦م، قمٜمد

 .صم٤مسم٧م هذا ومدقم٤م، يديف ورومع وم٘م٤مم اًمٌ٘مٞمع،

 َيِرد ملش ُي٠ًمل أن وم٢مٟمف اًمتثٌٞم٧م ًمف وؾمٚمقا  ٕظمٞمٙمؿ اؾمتٖمٗمروا: »سمخّمقص أُم٤م

 ...اعمٙم٤من هذا ذم اًمٞمديـ رومع

 .ؾم١ماًمؽ قمـ أضمٌتؽ وىمد

  (11: 11: 17/ 118/ واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؼبقر يقضع مو أخذ

٤مل يْمٕمٝم٤م اًمتل واًمٜم٘مقد ًمٚمِمٛمقع سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾي قهنؿ ُمـ ُم٘م٤مسمر ذم اجلُٝمَّ ٛمه ًَ  ُي
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 أظمذه٤م؟ جيقز هؾ سم٤مٕوًمٞم٤مء،

 هىمتٝم٤م؟ جيقز هؾ شمٕمٜمل، :افشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾي

 .جيقز ٓ ـمٌٕم٤مً  :افشقخ

 هب٤م؟ ٟمٗمٕمؾ يمٞمػ :مداخؾي

ر وأن شمٜمّمح، أن إٓ ًمؽ ًمٞمس :افشقخ  وح٤م وذيمٞم٤مت، وصمٜمٞم٤مت هذه سم٠من شُمَذيمِّ

 سمٛمّم٤مدرهت٤م، ٟمقيمٚمؽ طمٞمٜمذاك طم٤ميماًم، وشمّمػم اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م شم٘مٞمؿ أن شمًتٓمع

 .واًمٜمّمح اًمتذيمػم إٓ ًمؽ ومٚمٞمس ومرد وأن٧م أُم٤م ُمنموقم٦م، ُمراومؼ ذم وسمٍمومٝم٤م

ك يٕمٜمل :مداخؾي ٝم٤م ٓ هل يمام شُمؽْمَ ًه  .َٟمَٛم

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 ُمٜمٝمؿ، ـمقاقمٞم٦م قمـ ُمٚمٙمٝمؿ ُمـ ظمرضم٧م إهن٤م: ؿمٞمخ ي٤م ٟم٘مقل أٓ :مداخؾي

 اًمٙمالم؟ هذا ذم شم٘مقًمقن ُم٤م.. ويمذا اًمِمٛمقع هذه وضمد وم٢مذا حمؾ، ذم وووٕمقه٤م

 َُمٚمَُّٙمقيَمٝم٤م؟ هؾ ًمٙمـ ُمٚمٙمٝمؿ، ُمـ ظمرضم٧م :مت٤مُم٤مً  ىمٚم٧َم  يمام أىمقل أن٤م :افشقخ

 .ٓ :مداخؾي

، إًمٞمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا هق اعمٝمؿ، :افشقخ  ُمٚمٙمٝمؿ ُمـ ظمرضم٧م أنف اعمٝمؿ وًمٞمس وإزمَّ

 ٓ؟ أم إي٤مه٤م َُمٚمَّٙمقٟم٤م هؾ اعمٝمؿ ٓ، أم

 .ٓ :مداخؾي

 .ٟمٛمتٚمٙمٝم٤م أن ًمٜم٤م جيقز ومال وًمذًمؽ :افشقخ

  (11: 11: 17/ 118/واًمٜمقر اهلدى)
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 إمقات وتزاور افؼبقر مـ اخلروج

ُور إيمٗم٤من، َتًلم طمدي٨م قمـ أؾم٠مل :مداخؾي  ذم واًمٌٕم٨م إُمقات، سملم واًمتََّزا

 طمٗم٤مة اًمٜم٤مس مجع: »أظمر احلدي٨م وسملم سمٞمٜمف واجلٛمع اعمٕمٜمك طمٞم٨م وُمـ إيمٗم٤من،

 ؟شهمرٓ قمراة

ة ومٝمق احلنم أُم٤م ومٞمٝم٤م، يٙمٗمـ اًمتل سم٤مٕيمٗم٤من يٙمقن اًم٘مٌقر ُمـ اخلروج :افشقخ  قمرا

 أن هٜم٤مك شمٜمٗمل آي٤مت اًم٘مرآن ذم يقضمد يمام خمتٚمٗمتلم، طم٤مًمتلم: يٕمٜمل ظمٚم٘مٝمؿ، يمام طمٗم٤مة

٤مَب  وَمال﴿ ؾم١مال، ومٞمف يٙمقن ًَ ٤مَءًُمقنَ  َوٓ َيْقَُمئِذٍ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  َأن ًَ [.. 111:اعم١مُمٜمقن] ﴾َيَت

َـّ  صُمؿَّ ﴿ ٠َمُخ ًْ ـِ  َيْقَُمئِذٍ  ًَمُت  وأي٦م ُمٙم٤من، ذم إومم وم٤مٔي٦م ،[8:اًمتٙم٤مصمر] ﴾اًمٜمَِّٕمٞمؿِ  قَم

 سماَِم  اُْمِرئٍ  يُمؾه ﴿ هٜم٤مك واحلنم اعمقىمػ ؿمدة وهق اعمقاـمـ سمٕمض ذم ُمٙم٤من، ذم إظمرى

٥َم  ًَ  أي٦م؟ وأجش ،[11:اًمٓمقر] ﴾َرِهلمٌ  يَم

ٌَتِفِ ﴿ قمٌس آي٦م [ 17 ،16:قمٌس] ﴾ُيْٖمٜمِٞمفِ  ؿَم٠مْنٌ  َيْقَُمئِذٍ  ُِمٜمُْٝمؿْ  اُْمِرئٍ  ًمُِٙمؾِّ * َوسَمٜمِٞمفِ  َوَص٤مطِم

 طمٞمٜمام آظمر ُمٙم٤من ذم أظمرى، آي٦م ذم ًمٙمـ شم٤ًمؤل، ومٞمف ُم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم ٟمٗمز، ٟمٗمز

 شمزول ٓ: »إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام اإلٟم٤ًمن ومٞم٠ًمل اًمٍماط، وُيٜمَّْم٥م اعمٞمزان ُيقوع

 ؾم١مال، ومٗمل روايت٤من،ش أرسمع قمـ» أوش مخس قمـ ي٠ًمل طمتك اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم آدم اسمـ ىمدم

: يٕمٜمل إيمٗم٤من ذم اًمٌٕم٨م يمذًمؽ اعمقىمػ، هلقل ؾم١مال ومٞمف ُم٤م اعمقاىمػ سمٕمض ذم ًمٙمـ

 ﴾ُيْٖمٜمِٞمفِ  ؿَم٠ْمنٌ  َيْقَُمئِذٍ  ُِمٜمُْٝمؿْ  اُْمِرئٍ  ًمُِٙمؾِّ ﴿ هٜم٤مك، ومٞمف ُم٤م اعمحنم طملم ًمٙمـ اخلروج، طملم

 [.17:قمٌس]

 ُمـ اخلروج طملم: وهق أٓ ُمقوع ذم إيمٗم٤من ذم اًمٌٕم٨م طمدي٨م امحؾ: وم٢مذاً 

ة واًمٌٕم٨م اًم٘مٌقر،  جيٛمع طمٞمٜمام اًمٕم٤مم، احلنم ُمقىمػ ذم إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام طمٗم٤مة قمرا

 اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام واطمد صٕمٞمد وذم ُمٕملم، ُمٙم٤من ذم اًمٜم٤مس

 .ؾم١ماًمؽ قمـ أضمٌتؽ ًمٕمكم

 [.اًم٘مٌقر ذم واًمتزاور] :مداخؾي

 أن٤م ومٞمف، وشمقىمػ شمردد زم سمدا أن٤م احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا اًم٘مٌقر، ذم اًمتزاور :افشقخ
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 اجل٤مُمع صحٞمح ذم ذيمرت وسم٤مًمت٤مزم ضمٝم٦م، ُمـ اًمّمحٞمح٦م ذم إطم٤مدي٨م هذه أوردت

 أيمٗم٤مهنؿ، ذم يتزاورون زي٤مدة صح٦م ذم اًمِمؽ زم سمدا وسمٕمديـ أظمرى، ضمٝم٦م ُمـ اًمّمٖمػم

 إمم رضمٕم٧م ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم صم٤مسم٧م ُمٕمٜم٤مه ومٝمذا احلدي٨م، ُمـ إول اًمِمٓمر سمخالف

 سمٕمض قمٚمٞمٝم٤م اقمتٛمدت يمٜم٧م اًمتل ُمّم٤مدري ُمـ ومقضمدت اًمٜمٔمر، إلقم٤مدة اًمّمحٞمح٦م

 اًمٌالد يٙمقن أنف أمتٜمك يمٜم٧م ويمؿ اًمٔم٤مهري٦م، اعمٙمت٦ٌم ذم اعمقضمقدة اعمخٓمقـم٤مت

 طمتك آظمر: سمٚمد إمم ُمٜمٝم٤م وخيرج سمٚمد، إمم اإلٟم٤ًمن يدظمؾ واطمدة، سمالد اإلؾمالُمٞم٦م

 ًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م، اقمتٛمدت يمٜم٧م اًمتل اعمخٓمقـم٤مت هذه ذم اًمٜمٔمر وأقمٞمد دُمِمؼ، إمم ي٤ًمومر

 .احل٤مضة اًمٔمروف ذم إًمٞمف ؾمٌٞمؾ ٓ إؾمػ ُمع هذا

 صٜمٕم٧م، يمٜم٧م يمام سمّمحتٝم٤م أىمقل ومال اًمزي٤مدة، هذه قمـ ُمتقىمػ أن أن٤م ًمذًمؽ 

ٜم٧م ُم٤م أو اعمّم٤مدر، إمم رضمٕم٧م ُم٤م ٕين سمْمٕمٗمٝم٤م: أىمقل وٓ  إمم اًمرضمقع ُمـ شَمـَٛمٙمَّ

 .اعمّم٤مدر

  (:..:..11/   11/   واًمٜمقر اهلدى)

 وافؾحد افشؼ

 ًمٚمًٜم٦م؟ أىمرب وأُّيام اًمٚمحد، هق وُم٤م اًمِمؼ هق ُم٤م :افسوئؾ

 اًمٙمت٤مب، ٕهؾ اًمِمؼش ًمٖمػمٟم٤م واًمِمؼ ًمٜم٤م اًمٚمحد: »اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل :افشقخ

 .اعمًٚمٛملم ُمٕمنم ٟمحـ ًمٜم٤م واًمٚمحد

 أنٗمًٝمؿ ذم وم٠ًمخقا  ًمف، اًمنميػ اًم٘مؼم سمتٝمٞمئ٦م وومٙمرواط    اًمرؾمقل ُم٤مت ح٤م 

٤مران هٜم٤مك يم٤من مج٤مقم٦م، ي٤م ىمؼمه حيٗمرون يمٞمػ  حلدًا، يٚمحد وأظمر يِمؼ أطمدمه٤م طَمٗمَّ

 قمز اهلل سمتٞمًػم وطم٘م٘مقا  اًمٚمحد، ًمف ومحٗمروا ُيْٚمِحد اًمذي قمٚمٞمٝمؿ يدظمؾ احلدي٨م ذم وهؿ

 آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر اًمًالم قمٚمٞمف  ًم٘مقًمف شمٜمٗمٞمذاً  ؿم٘م٤ًم: يِمؼ اًمذي وًمٞمس ًمف، اًمٚمحد طمٗمر وضمؾ

 ش.ًمٖمػمٟم٤م واًمِمؼ ًمٜم٤م، اًمٚمحد»

 ومٞمٝم٤م ُيراقمك اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ويمٙمؾ اًمنمقمل، احلٙمؿ هق ـمٌٕم٤مً  هذا 
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 اًمٚمحد، قمغم ي٤ًمقمد وٓ ضمداً  صخري٦م إرض شمٙمقن ىمد أطمٞم٤مٟم٤م ٕنف اإلؾمتٓم٤مقم٦م:

 ُم٤مذا اًمٞمدوي٦م احلٗم٤مرة وًمق اًم٘مقي٦م، احلٗم٤مرات شمٙمـ مل اًمذي اًمزُم٤من ذاك ذم ظم٤مص٦م

 .اًمٙمؼميؽم يًٛمقه٤م

 ُمثالً  َت٘مؼ ُم٤م يٕمٜمك هذه اًمٙمؼميؽم ًمٙمـ إرض، يم٤مٟم٧م ُمٝمام ضمدًا، ؾمٝمؾ هل آن 

 اًمِمؼ وإٓ إومْمؾ، هق ؿمؽ سمال ومٝمق اًمٚمحد شَمَٞمنَّ  وم٢مذا وًمذًمؽ اًم٘مرى، سمٕمض ذم

 .ضم٤مئز

  (11: 11: 11/   116/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادؼزة ظذ افشجر زراظي

 اًم٘مؼم، قمغم ؿمجرة يزرقمقن اًمٜم٤مس سمٕمض ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م اعمقوقع :مداخؾي

٦م اًم٘مؼم، هذا قمغم ويؽمددون  هؾ هذا، ذم رأجٙمؿ ومام اًمِمجرة، هذه يً٘مقن أهنؿ سمُحجَّ

 أؿمج٤مر يَمُثَرت طمتك اًمٗمٕمؾ، هذا يٗمٕمٚمـ أجْم٤مً  ٟم٤ًمء يٙمقن وممٙمـ اًمِمجرة، هذه شُمْ٘مَٓمع

 اعم٘م٤مسمر؟ قمغم واًمٗمقايمف واًمتلم اًمزيتقن

 أنف :أمهٝم٤م قمديدة، ضمٝم٤مت ُمـ إؾمالُمٞم٤مً  ًمٞمس ؿمؽ ٓ أؾمٚمقب هذا ٟمٕمؿ، :افشقخ

 اًمٙمٗمر، سمالد إمم ؾم٤مومر ومٛمـ وًمذًمؽ اًم٘مٌقر، زي٤مرة ُمـ يٜمزقمجقن اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر أؾمٚمقب

 واًمقرود اًمٙمثػمة سم٤مٕؿمج٤مر ُمزروقم٦م اًمٖمٜم٤مء، سم٤محلدائؼ شمٙمقن ُم٤م أؿمٌف اعم٘م٤مسمر جيد

 .اعمقت سمذيمر يٜمزقم٩م ٓ اعمٜمٓم٘م٦م، شمٚمؽ ُمـ اح٤مر َُمرّ  إذا طمتك ذًمؽ، وٟمحق واًمزهقر

ُٚمٙمقن أن وم٤معمًٚمٛمقن  ًْ  اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل سمذًمؽ شمٜم٠ٌم يمام ىمٌٚمٝمؿ، ُمـ ؾمٜمـ َي

 سمذراع، وذراقم٤مً  سمِمؼم ؿمؼماً  ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم واًمًالم

 .احلدي٨م آظمر إممش.. ًمدظمٚمتٛمقه و٥م ضمحر دظمٚمقا  ًمق طمتك

 اًمٌالد سمٕمض سمف اسمتكم ُم٤م اًمت٘مٚمٞمد مت٤مم وُمـ ًمٚمٙمٗم٤مر، شم٘مٚمٞمد هق اًمٔم٤مهرة ومٝمذه 

 وسمذًمؽ اًمٌٚمد، ظم٤مرج اعم٘م٤مسمر إظمراج وهق ُمٜمٝم٤م، إؾمػ ُمع هذا وسمٚمدٟم٤م اإلؾمالُمٞم٦م

 ُمـ ًمٞمس ٕنف اًم٘مٌقر: زي٤مرة يٕمٓمٚمقن: أي وإُمقات، إطمٞم٤مء سملم اًمّمٚم٦م ي٘مٓمٕمقن
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 أضمؾ ُمـ اًمٌٚمد ظم٤مرج وخيرج اًمرطمؾ يِمد أنف أبقه ُم٤مت اًمذي اعمًٚمؿ أن قم٤مدة اعمٛمٙمـ

 .أظمتف قمـ وٓ أُمف قمـ وٓ أبٞمف قمـ ي٠ًمل ًمـ واهلل ٓ أبقه، يرى أن

 اًمنمقمٞم٦م اًمٖم٤مي٦م َت٘مٞمؼ سمٓمريؼ وإُمقات، إطمٞم٤مء سملم اًمّمٚم٦م ًم٘مٓمع هدف هذا 

 .آٟمٗم٤مً  ذيمره٤م ؾمٌؼ اًمتل

 ي٘مقل يمام- أهن٤م ُمع اعم٠ًمخ٦م ومٝمذه طم٘م٤ًم، إؾمالُمٞم٦م دوًم٦م هٜم٤مك أن ومٚمق وًمذًمؽ 

 ؾمقف ذًمؽ ُمع ًمٙمـ صم٤مٟمقي٦م، ًمٙمٜمٝم٤م اًم٘مِمقر، سم٤مب ُمـ ٟم٘مقل وٓ -صم٤مٟمقي٦م: سمٕمْمٝمؿ

 ًمٙمٞمال داظمٚمٝم٤م، ذم إٓ ومٞمٝم٤م اًم٘مٌقر شمٙمقن ٓ اًمٕم٤مصٛم٦م أو اعمديٜم٦م أو اًمٌٚمد اعمخٓمط شمْمع

ريمؿ وم٢مهن٤م وَمُزوروه٤م: أٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وسملم اعمًٚمٛملم سملم اًمّمٚم٦م ي٘مٓمٕمقا   شُمَذيمِّ

 ش.أظمرة

 ىمؼم قمغم َُمرّ ط   اًمرؾمقل سم٠من اعمًٚمٛملم سمٕمض يًتدل: يٕمٜمل ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :مداخؾي

 احلدي٨م هبذا ومٞمًتدًمقن اًم٘مؼم، قمغم ومقوٕمف اًمٜمص، أذيمر ُم٤م يمذا أو رـم٤ٌمً  هُمّمٜم٤مً  وم٠مظمذ

 .همػمه أو ؿمجر يْمٕمقا  أن هلؿ جيقز أهنؿ

 قمغم احلدي٨م يدل ٓ وًمٙمـ صحٞمح، طمدي٨م هق ؿمؽ سمال احلدي٨م هذا :افشقخ

 إؿمج٤مر ويزرقمقن واًمزهقر اًمقرود يْمٕمقن اًمذيـ ه١مٓء إًمٞمٝم٤م يًتٜمد اًمتل اًمٖم٤مي٦م

 أن سم٥ًٌم إُمقات، أوَلؽ قمـ اًمٕمذاب شُمـَخٗمػ أهن٤م سمزقمؿ ىمٌقرهؿ: أو ُم٘م٤مسمرهؿ قمغم

 أهؾ قمـ اًمٕمذاب ُيـَخٗمَّػ اًمتًٌٞمح وهبذا وضمؾ، قمز اهلل يًٌح إظمي اًمِمجر هذا

 اًمنمع ذم ًمف أصؾ ٓ اًمذي اًمتٕمٚمٞمؾ هذا قمغم يدل ٓ اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا اًم٘مٌقر،

 .أوًٓ 

 ووٕمف اًمذي اًمرـم٥م اًمٖمّمـ هذا أن قمغم يدل قمٜمف، ؾم٠مخ٧م اًمذي احلدي٨م سمؾ 

 هذا ُيتَّخذ أن يّمح طمتك اًمٕمذاب، ًمتخٗمٞمػ ؾم٤ٌٌمً  يٙمـ مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

ٌَّؼ ٟمٔم٤مُم٤ًم، اًم٥ًٌم  إٟمام اًمٖمّمـ هذا رـم٤مسم٦م أن قمغم يدل وإٟمام اعمًٚمٛملم، ُم٘م٤مسمر ذم وُيَٓم

  اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ اعم٘مٌقريـ: أوَلؽ قمـ اًمٕمذاب ختٗمٞمػ ًمزُمـ وَتديداً  قمالُم٦م يم٤من

 خيٗمػ أن اهلل ًمٕمؾ: »ىم٤مل اًم٘مؼميـ، قمغم اًمٖمّمٜملم ووع ُمـ ومٕمؾ قمام ؾُمِئؾ ح٤مط 

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري طمدي٨م هذا ،شرـمٌلم داُم٤م ُم٤م قمٜمٝمام
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  اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ رواي٦م وهٜم٤مك 

 اًمٕمذاب خيٗمػ أن اًمًالم قمٚمٞمف ؿمٗم٤مقمتف ىمٌؾ وضمؾ قمز اهلل سم٠من: أضم٤مب ؾمئؾ ح٤مط 

 .رـم٤ٌمً  اًمٖمّمـ ُم٤مدام

: إذاً  اًمرؾمقل، دقم٤مء: أي اًمرؾمقل ؿمٗم٤مقم٦م اًمتخٗمٞمػ؟ ذم اًم٥ًٌم هق ُم٤م :إذاً  

 هذا خمٗمػ، وم٤مًمٕمذاب رـمٌلم ُم٤مداُم٤م قمالُم٦م، هل إٟمام اًم٥ًٌم، هل ًمٞم٧ًم هذه اًمرـم٤مسم٦م

 .احلدي٨م ذم سيح

 أول احلدي٨م، ذم اعمٜمّمقص هذا شم١ميمد ؾمٚمٞمٛم٦م ٟمٔمري٦م اؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م أؿمٞم٤مء هٜم٤مك ًمٙمـ 

 جلرى اًمٕمذاب، ًمتخٗمٞمػ ؾم٤ٌٌمً  اًم٘مؼم قمغم إظمي اًمٖمّمـ ووع جمرد يم٤من ًمق: ذًمؽ

، مل وإذ ًمٚمٕمذاب، ختٗمٞمٗم٤مً  اًمقؾمٞمٚم٦م هذه اخت٤مذ قمغم إول اًمًٚمػ  أهنؿ دًمٞمؾ ومٝمذا يٗمٕمٚمقا

 .رء هذا اًمٖمّمـ، رـم٤مسم٦م هق اًمتخٗمٞمػ ؾم٥ٌم أن اخلٚمٗمل اًمٗمٝمؿ ذًمؽ يٗمٝمٛمقا  مل

 ًمٚمٙمٗم٤مر ومٝمٜمٞمئ٤مً  اًمٕمذاب، ًمتخٗمٞمػ ذقمٞم٤مً  ؾم٤ٌٌمً  يٙمقن ذًمؽ أن ًمق: صم٤منٍ  ورءٌ  

 اًمٕمٚم٦م هذه سم٥ًٌم اًمٕمذاب: قمٜمٝمؿ ُيـَخٗمَّػ وم٢مًذا همٜم٤مء، طمدائؼ ُم٘م٤مسمرهؿ أصٌح٧م اًمذيـ

ٌَْتدقم٦م  .اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ اًمتل اعمختٚم٘م٦م اعمُ

ٜم٤م: وأظمػماً  وصم٤مًمث٤مً   ـْ  َوإِنْ ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز ُرسمه   ُِم
ٍ
ء َّٓ  َرْ
ٌُِّح  إِ ًَ ـْ  سمَِحْٛمِدهِ  ُي  ٓ َوًَمِٙم

ٌِٞمَحُٝمؿْ  شَمْٗمَ٘مُٝمقنَ  ًْ ء] ﴾شَم  ؾمقاء ٟمٗمًف، اعمٞم٧م سمؾ اعمٞم٧م، طمقل رء يمؾ ،[11:اإلها

 يمؾ رُمٞماًم، اًمٕمٔمؿ ص٤مر أو اًمٕمٔمؿ، وسم٘مل اًمٚمحؿ ذاب أو قمٔمؿ، قمغم حلامً  يزال ٓ يم٤من

ـْ  َوإِنْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمؾ وهذا، وهذا هذا   ُِم
ٍ
ء َّٓ  َرْ
ٌُِّح  إِ ًَ  ﴾سمَِحْٛمِدهِ  ُي

ء]  .[11:اإلها

 سملم احلجر، وسملم اًمِمجر سملم ومرق ٓ اًمٞم٤مسمس، وسملم إظمي سملم ومرق ٓ: إذاً  

 ي٘مقًمقٟمف اًمذي هذا إن: ًمذًمؽ اًمٙمريٛم٦م، أي٦م قمٛمقم ذم داظمؾ يمٚمف اعمدر، وسملم احلجر

 .اظمتالق إٓ

 (11: 16: 11/ 611/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 19: 11/ 611/واًمٜمقر اهلدى)
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 افؼبقر ظذ خرضاء أصجور وضع مؼوظقي ظدم

 يٕمذسم٤من وُم٤م ًمٞمٕمذسم٤من، إهنام: »وم٘م٤مل سم٘مؼميـ،ط   اًمٜمٌل ُمر: ىم٤مل قم٤ٌمس، اسمـ قمـ

 ُمـ يًتٜمزه ٓ: »عمًٚمؿ رواي٦م وذم -ش اًمٌقل ُمـ يًتؽم ٓ ومٙم٤من: أطمدمه٤م أُم٤م يمٌػم، ذم

 ٟمّمٗملم، ومِم٘مٝم٤م رـم٦ٌم، ضمريدة أظمذ صمؿ ،شسم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م يٛمٌم ومٙم٤من أظمر وأُم٤م» –ش اًمٌقل

 خيٗمػ ًمٕمٚمف: »ىم٤مل هذا؟ صٜمٕم٧م مل اهلل رؾمقل ي٤م:ىم٤مًمقا  واطمدة، ىمؼم يمؾ ذم همرز صمؿ

 ش.يٞم٤ًٌم مل ُم٤م قمٜمٝمام

 [: اإلموم ؿول]

 وهذا اًمِم٘ملم، رـم٤مسم٦م أضمؾ ُمـ يم٤من إٟمام اًمتخٗمٞمػ أن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم شمقهؿ ًم٘مد

 اًمٞمٌقؾم٦م ينع مم٤م ذًمؽ ٕن ؿم٘ملم: اًمٖمّمـ ؿمؼ ح٤م يمذًمؽ يم٤من وًمق سمّمحٞمح، ًمٞمس

 ودقم٤مؤهط   ؿمٗم٤مقمتف هق إٟمام اًمتخٗمٞمػ ؾم٥ٌم ان واًمّمحٞمح خيٗمك، ٓ يمام اًمِم٘ملم إمم

 هلذا ويِمٝمد ؾم٥ٌم، ٓ قمالُم٦م وم٤مًمرـم٤مسم٦م يٞم٤ًٌم، أن إمم ذًمؽ ًمف اؾمتج٤مب اهلل وأن هلام،

 وم٠مطم٧ٌٌم يٕمذسم٤من سم٘مؼميـ ُمررت إينش: »8/111» ُمًٚمؿ ذم اًمٓمقيؾ ضم٤مسمر طمدي٨م

 ش.رـمٌلم اًمٖمّمٜم٤من دام ُم٤م قمٜمٝم٤م يرومف أن سمِمٗم٤مقمتل

 قمـ وٓ اًم٘مٌقر، زي٤مرة  قمٜمد ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنفط   اًمٜمٌل قمـ يٕمرف مل وهلذا

 اًمٞمقم اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ُم٤م اخلٓم٤ميب اإلُم٤مم أنٙمر ىمد سمؾ اًمًٚمػ، ُمـ أطمد قمـ وٓ أصح٤مسمف،

 اعم٠ًمخ٦م هذه قمغم شمٙمٚمٛم٧م وىمد ًمف، أصؾ ٓ إٟمف: وىم٤مل اًم٘مٌقر، قمغم إظمي ووع ُمـ

 قمغم ؿم٤ميمر أمحد شمٕمٚمٞمؼ أجْم٤مً  وراضمعش وسمدقمٝم٤م اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» يمت٤ميب ذم سمتٗمّمٞمؾ

 ش.1/111» اًمؽمُمذي

 (1/111 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة)

 ادقً دؾـ حغ افؼز ظـد ادقظظي

 سم٤مؾمتٛمرار اًمٌٚمدان سمٕمض اعمٞم٧م؟ دومـ طملم اًم٘مؼم قمٜمد سم٤مًمذات اعمققمٔم٦م :مداخؾي

 سم٤مؾمتٛمرار؟ ضم٤مئز هذا ومٝمؾ اًمدومـ، قمٜمد ُمققمٔم٦م
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 .سمغم أطمٞم٤مٟم٤مً  ًمٙمـ ٓ، آؾمتٛمراري٦م ٓ، :افشقخ

  (11: 11: 11/ 611/واًمٜمقر اهلدى)

 خوص هق هؾ ظؾقفو واجلؾقس افؼبقر بغ ادق ظـ افـفل

 بودؼوبر ادؼوبر بعض تسؿقي حقل وـؾؿي ادسؾؿغ؟ بؼبقر

 اإلشالمقي؟

 ظم٤مص٦م اًم٘مٌقر وهؾ احلذاء؟ سمٖمػم أو سم٤محلذاء اًم٘مٌقر سملم ًمٚمٛمٌم سم٤مًمٜم٦ًٌم :ادؾؼل

ق هؾ يمذًمؽ؟ قمٚمٞمٝم٤م واجلٚمقس ُمنميملم، ىمٌقر يم٤مٟم٧م ًمق أو اعمًٚمٛملم سم٘مٌقر  سملم ُيَٗمرَّ

 .طمذاء سمٖمػم أو سمحذاء سمٞمٜمٝم٤م واعمٌم واعمنمك؟ اعمًٚمؿ ىمؼم

 ىمٌقر و اعمًٚمٛملم ىمٌقر قمـ خيتٚمػ احلٙمؿ هذا أن ؿمؽ ٓ ٟمٕمؿ، :افشقخ

 سمٕمد أنف أومم سم٤مب ومٛمـ هلؿ، طمرُم٦م ٓ طمٞم٤مهتؿ ىمٞمد ذم اعمنميملم ٕن ذًمؽ: اعمنميملم،

 .هلؿ طمرُم٦م ٓ ومٝمؿ ووم٤مهتؿ

 ومٛمـ ،شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن: »-اًمًالم قمٚمٞمف- ىم٤مل يمام ومٝمق اعمًٚمؿ أُم٤م 

 دمٚمًقا  ٓ: »إظمػم طمديثٜم٤م ُمـ -أجْم٤مً - ومٝمٛمٜم٤مه ُم٤م احلدي٨م هذا يٕمٓمٞمٜم٤م اًم٤ٌمب هذا

 .شإًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر، قمغم

 يمٞمػ ،شُمٞمت٤م يمٙمنه طمٞم٤مً  اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن: »طمدي٨م ُمع يٚمت٘مل احلدي٨م هذا 

 يمن جيقز ومال ُمقشمف سمٕمد وًمق ًمٚمٛم١مُمـ واطمؽماُم٤مً  وُم٘م٤مُم٤مً  طمرُم٦م ُيٕمٓمل أي يٚمت٘مٞم٤من؟

 .طمٞم٤مً  يمنه جيقز ٓ يم٤من يمام ُمٞمت٤مً  قمٔمٛمف

 اًمٜم٘مٓم٦م هذه ُمـ اعمًٚمٛملم، أُمقات سم٤مطمؽمام ي٠مُمرٟم٤م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن :ُمٕمٜم٤مه هذا 

ش إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  ٓ» هل٤م، اطمؽماُم٤مً ش اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ: »إول احلدي٨م ُمع يٚمت٘مل

 .احلرام اهلل ًمٌٞم٧م إٓ آؾمت٘م٤ٌمل جيقز ٓ اًمّمالة ٕن هل٤م، شمٕمٔمٞمامً 

 سملم مجعش إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ: »إول احلدي٨م هذا :إذاً  

٘م٤من ظمّمٚمتلم  ُيـَٕمٔمَّٛمقن وٓ ُيـداؾمقن ٓ ُيـٝم٤مٟمقن ٓ اعمًٚمٛملم، أُمقات ُمع اًمٕمدل شُمـَح٘مِّ
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 .سم٤مًمتقطمٞمد ُُمـِخالًّ  شمٕمٔمٞمامً 

 .شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن: »-اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف يمذًمؽ 

 قمغم دمٚمًقا  ٓ: »ىمقًمف ُمع يٚمت٘مل آظمر أدٌب  ُمٜمف شمرشم٥م يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا 

 وهذا سمد وٓ يم٤من وم٢من سمٜمٕم٤مًمٙمؿ، اًم٘مٌقر شمدوؾمقا  ٓ اًم٘مٌقر، شمدوؾمقا  ٓ أيش اًم٘مٌقر

 .اعمٞم٧م ًمدومـ إىمؾ وقمغم إطمٞم٤من، سمٕمض ذم اًم٘مٌقر سملم اًمًػم ُمـ سمد ٓ واىمٕمٞم٤ًم،

 ص٤مطم٥م ي٤م: »واعمًٜمد اًمًٜمـ ذم اًمث٤مسم٧م -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف ي٠ميت ومحٞمٜمئذٍ  

 .شٟمٕمٚمٞمؽ اظمٚمع اًمًٌتٞمتلم

ش اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ: »سم٤مب ُمـ هق احلدي٨م هذا ذم اًمٜمٕم٤مل سمخٚمع إُمر: وم٢مذاً  

 ظم٤مص٦مً  هلؿ، ذُم٦م وٓ طمرُم٦م ومال اًمٙمٗم٤مر أُم٤م اعمًٚمٛملم، ه١مٓء ُمع وشم٠مدسم٤مً  اطمؽماُم٤مً  أي

 أضمٌتؽ؟ ًمٕمكم اًمٜم٤مر، طمٗمر ُمـ طمٗمرة إمم آخقا  أن وسمٕمد ووم٤مهتؿ، سمٕمد

 .طمذاءه خيٚمع يمذًمؽ اًم٘مٌقر، سملم هذا ؿمٞمخ ي٤م :ادؾؼل

 .اًم٘مٌقر سملم هق هق :افشقخ

 .اعم٘م٤مسمر قمغم يدوس ًمٞمس ًمٞمس :ادؾؼل

 يم٤من هق ُم٤مذا، ذم ضم٤مء احلدي٨م ٕن :-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اًم٘مٌقر سملم هق :افشقخ

- ومٜم٤مداه اًم٘مٌقر، سملم قم٤مدي٤مً  ُمِمٞم٤مً  يٛمٌم اًم٘مٌقر، سملم يٛمٌم هق! اًم٘مٌقر؟ قمغم يدوس

 رء اًم٘مؼم قمغم اًمدوسش ٟمٕمٚمٞمؽ اظمٚمع اًمًٌتٞمتلم ص٤مطم٥م ي٤م:»ًمف وىم٤مل -اًمًالم قمٚمٞمف

 طمٙمؿ طمٞم٨م ُمـ واطمد رء ًمٙمٜمٝمام اًمقاىمع، طمٞم٨م ُمـ رء اعم٘م٤مسمر سملم واًمًػم

 .اًمنمقمل

 اعم٘م٤مسمر، سملم متٌم أن جيقز ٓ يمذًمؽ ُم٤ٌمذًة، اًم٘مؼم قمغم اًم٘مٕمقد جيقز ٓ أنف ومٙمام 

 ختٚمع أن سمد ٓ طمٞمٜمئذٍ  ُم٤م، ُمٙم٤من ذم ُمثالً  ُمٞمت٤مً  شمدومـ أن إمم سمح٤مضم٦م أنؽ آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م ًمِـاَم  إٓ

 يم٤مٟمقا  ُم٤م ىمٌؾ ُمـ أُم٤م شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م، اًمٞمقم يٛمٙمـ أتّمقره٤م أظمرى، صقرة ذم ٟمٕمٚمٞمؽ

رون  اًمٜم٤مس يٛمٌم هذه، اعم٘مؼمة ُمـ أىم٤ًمم سملم ممر ضمٕمؾ وهق إـمالىم٤ًم، هذا ُمثؾ ذم ُيَٗمٙمِّ

 .ومٞمٝم٤م
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 ُيـَخٗمِّػ اًمتٜمٔمٞمؿ هذا أنف إٓ اًم٘مٌقر، سملم اًمدظمقل ُمـ سمد ٓ اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ًمٙمـ 

 ُمق اإلؾمالُمٞم٦م اعم٘مؼمة سمٞمًٛمقه٤م اًمكم اعم٘مؼمة ذم ُمثالً  أن ُم٤مٟمع، ذم ُم٤م ومٝمذا اعمخ٤مًمٗم٦م،

  سمٞمًٛمقه٤م؟ هٞمؽ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

ّٛمك أن ُأطِم٥م ُم٤م وأن٤م آه، :افشقخ ًَ : سمٞم٘مقًمقا  ؿمق سمٞم٘مقًمقا، ُم٤م ُمثؾ اإلؾمالُمٞم٦م اعم٘مؼمة شُم

 ي٤م اإلؾمالُمٞم٦م، ومالن اعمٚمؽ ضم٤مُمٕم٦م ُمٜمٝم٤م، ىمٌؾ إو٤موم٦م ذم سمٞمٙمقن وطمتك اإلؾمالُمٞم٦م، اجل٤مُمٕم٦م

 همػم ومالن اعمٚمؽ ضم٤مُمٕم٦م هٜم٤مك هؾ يم٤مؿمٗم٦م، سمّمٗم٦م شمًٛمك ه٤مًمكم اًمقصٗم٤مت هذه ح٤مذا مج٤مقم٦م

 .اًمٖمرب ُمـ اجل٤مي٦م اًمتقضمٞمٝم٤مت إرو٤مء ؿم٤من ُمـ يمٚمف هذا إؾمالُمٞم٦م،

  (11: 17: 18/   117/  واًمٜمقر اهلدى)

  (11: 11: 11/   117/  واًمٜمقر اهلدى)

  (11: 11: 18/   117/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾبقل ـون إذا ذفؽ بلن افؼز ظذ اجلؾقس حرمي تعؾقؾ رد

 وافغوئط

 يتٖمقط، أو قمٚمٞمف يٌقل ىمؼم قمغم ضمٚمس ُمـ[: »ىم٤مل أنفط   اًمٜمٌل قمـ روي]

/  1ش »اعمٕم٤مين ذح»ذم اًمٓمح٤موي أظمرضمف. اًمٚمٗمظ هبذا ُمٜمٙمرش. مجرة قمغم ضمٚمس ومٙم٠منام

 أيب سمـ حمٛمد قمـ يمالمه٤مش اًمٓمٞم٤مًمز وهق» داود سمـ وؾمٚمٞمامن وه٥م اسمـ قمـش 197

 وم٢من ضمدا، وٕمٞمػ ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م. ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ يمٕم٥م سمـ حمٛمد قمـ محٞمد

 وهلذا ،شسمث٘م٦م ًمٞمس:»اًمٜم٤ًمئل وىم٤ملش. احلدي٨م ُمٜمٙمر:»اًمٌخ٤مري ىم٤مل هذا محٞمد أيب اسمـ

 وىمدش. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده.»احلدي٨م ذيمر أن سمٕمدش 171/  1ش »اًمٗمتح»ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 طمدصمٜم٤مش: شمرشمٞمٌف - 168/  1: »وم٘م٤مل آظمر سمٚمٗمظ ُمًٜمده ذم اًمٓمٞم٤مًمز داود أبق قمٜمف رواه

 ٕن:»ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب قمـ يمٕم٥م سمـ حمٛمد قمـ محٞمد أيب سمـ حمٛمد

 جيٚمس يٕمٜمل: أبقهريرة ىم٤ملش. ىمؼم قمغم جيٚمس أن ُمـ ًمف ظمػم مجرة قمغم أطمديمؿ جيٚمس
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 ؾمٞم٠ميت، يمام ٟمٗمًف ذم سم٤مـمال يم٤من وإن ًمٚمجٚمقس اًمتٗمًػم وهذا: ىمٚم٧م. سمقل أو ًمٖم٤مئط

 رواي٦م ذم يمامط   اًمٜمٌل إمم رومٕمف ُمـ أىمرب هريرة ٕيب ُمٜمًقسم٤م ًمٙمقٟمف سم٤مًمٜمٔمر ومٝمق

 ُمـ صمؿ محٞمد، أيب اسمـ قمـ وه٥م اسمـ ـمريؼ ُمـ رأج٧م يمام أظمرضمٝم٤م وهق اًمٓمح٤موي

 أجْم٤م، أىمرب وهذاش. اعمًٜمد»ذم ًمٚمٗمٔمف ُمٖم٤ميرا  وه٥م اسمـ سمٚمٗمظ قمٜمف اًمٓمٞم٤مًمز ـمريؼ

 أيب قمـ أبٞمف قمـ ص٤مًمح أيب سمـ ؾمٝمٞمؾ رواه يمام اجل٤مدة قمـ اعمرومقع احلدي٨م روى ٕنف

 ضمٚمده إمم ومتخٚمص صمٞم٤مسمف ومتحرق مجرة قمغم أطمديمؿ جيٚمس ٕن:»سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م هريرة

 ش.ىمؼم قمغم جيٚمس أن ُمـ ًمف ظمػم

 قمـ وهمػمهؿ واًمٓمح٤موي اًمؽمُمذي إٓ اًمًٜمـ وأصح٤مبش 61/  1» ُمًٚمؿ رواه

 اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد هريرة أيب قمـ اعمحٗمقظ هق ومٝمذا ُمرومققم٤م، هريرة أيب قمـ ص٤مًمح أيب

 اًمٓمح٤موي رواي٦م قمغم أُم٤م اًمث٘م٦م، ًمرواي٦م عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ُمٜمٙمرة محٞمد أيب اسمـ ومرواي٦م قمٜمف،

 زي٤مدة شمْمٛمٜم٧م ومألهن٤م اًم٤ٌمـمؾ، اًمتٗمًػم ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٓمٞم٤مًمز رواي٦م قمغم وأُم٤م ومٔم٤مهر،

 قمٛمٚمف هريرة أيب قمـ صم٧ٌم وم٘مد وأجْم٤م، اشمٗم٤مىم٤م، شم٘مٌؾ ومال وٕمٞمػ ُمـ اًمث٘م٦م رواي٦م قمغم

 ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـش 116/  1ش»إم»ذم اًمِم٤مومٕمل ومروى فم٤مهره، قمغم سم٤محلدي٨م

 هريرة أب٤م أتتٌع يمٜم٧م:»ىم٤مل أبٞمف قمـ حيٞمك أيب سمـ حمٛمد قمـش 117/  1ش »اعمّمٜمػ»ذم

 وؾمٜمده ُمقىمقوم٤م، احلدي٨م ومذيمر...ش جيٚمس ٕن:»ىم٤مل اًم٘مٌقر، يتخٓمك ومٙم٤من اجلٜم٤مئز، ذم

 اجلٚمقس شمٗمًػم ُمـ هريرة أيب قمـ محٞمد أيب اسمـ روى ُم٤م سمٓمالن قمغم هذا ومدل  ضمٞمد

 ًمٚم٘مٌقر ختٓمٞمف قمغم سم٤محلدي٨م اؾمتدل هريرة أب٤م ٕن قمٚمٞمف، واًمتٖمقط سم٤مًمٌقل اًم٘مؼم قمغم

ه، احلدي٨م ُمـ ئمٝمر ٓ اًمذي وهق اعمراد، هق أنف قمغم ومدل وـمئٝم٤م، وقمدم  وُمـ ؾمقا

 حيت٩م أن ُمٜمف وأهمرب ًمٚمٖم٤مئط سم٤مجلٚمقس اًمٙم٤ٌمر اًمٕمٚمامء سمٕمض يت٠موًمف أن اًمٖمرائ٥م

 ًمٚمٖم٤مئط، ومالن ضمٚمس: ي٘م٤مل اًمٚمٖم٦م، ذم ضم٤مئز وذًمؽ:»ومٞم٘مقل سم٤مًمٚمٖم٦م، ًمذًمؽ اًمٓمح٤موي

 هذا ُمثؾ ُمـ اًمٙمالم هذا ُمثؾ يّمدر يمٞمػ واهلل أدري وُم٤مش!! ًمٚمٌقل ومالن وضمٚمس

 ضمٚمس» اًمٚمٖم٦م ذم ومٝمؾ ُمٓمٚمؼ، إطم٤مدي٨م ذم قمٜمف اًمٜمٝمل ورد اًمذي اجلٚمقس وم٢من اإلُم٤مم،

 ومٛمـ...»ًمٚمٖم٤مئط ومالن ضمٚمس ي٘م٤مل: إذن ىمقًمف ُمٕمٜمك ومام!  سم٤مل؟ أو شمٖمقط سمٛمٕمٜمكش ومالن

 طمزم يم٤مسمـ اعمح٘م٘مقن اًمٕمٚمامء ضمزم وًمذًمؽ! اعمٓمٚمؼ؟ سم٤مجلٚمقس قمالىمتف وُم٤م هذا ٟمٗمك

 ذًمؽ قمغم آـمالع ؿم٤مء ومٛمـ اًمت٠مويؾ، ذًمؽ سمٌٓمالن واًمٕمً٘مالين واًمٜمقوي
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 ش.171/  1ش »اًم٤ٌمري ومتح»وش 116/  1ش »اعمحغم»ومٚمػماضمع

 شم٠مويؾ قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض هب٤م يًتدل أن اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؿم١مم ُمـ وإن

! اًم٤ٌمـمؾ اًمت٠مويؾ ًمذًمؽ اًمٓمح٤موي سمف اطمت٩م وم٘مد احلدي٨م، يمٝمذا اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

: ىم٤مل اخلّمٞم٥م طمدصمٜم٤م: ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م سمـ ؾمٚمٞمامن طمدصمٜم٤م:»وم٘م٤مل آظمر سمحدي٨م أجْم٤م واطمت٩م

 ي٤م هٚمؿ: ىم٤مل صم٤مسم٧م سمـ زيد أن أُم٤مُم٦م أيب قمـ طمٙمٞمؿ سمـ قمثامن طمدصمٜم٤م: ىم٤مل قمكم سمـ قمٛمرو طمدصمٜم٤م

 . سمقل أو هم٤مئط: حلدث اًم٘مٌقر قمغم اجلٚمقس قمـط   اًمٜمٌل هنك إٟمام أظمؼمك أظمل اسمـ

 هذه ذم أضمد ومل أقمرومف، ومٚمؿ قمكم، سمـ قمٛمرو همػم ُمٕمرومقن صم٘م٤مت رضم٤مًمف ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 اًمٜم٤ًمخ، سمٕمض ُمـ زي٤مدةش قمٛمرو» واو أن اًمٔمـ قمغم ويٖمٚم٥م قمكم، سمـ قمٛمرو اؾمٛمف ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م

 وًمٙمٜمف صم٘م٦م وهق اعم٘مدُمل ُم٘مدم سمـ قمٓم٤مء سمـ قمكم سمـ قمٛمرو وهقش قمكم سمـ قمٛمر» اًمّمقاب وأن

 ؿمديدا شمدًمٞم٤ًم يدًمس يم٤من ؾمٕمد اسمـ ىم٤مل اًمًٙمقت سمتدًمٞمس يٕمرف قمجٞم٤ٌم شمدًمٞم٤ًم يدًمس يم٤من

 . وإقمٛمش قمروة سمـ هِم٤مم: ومٞم٘مقل يًٙم٧م صمؿ وطمدصمٜم٤م، ؾمٛمٕم٧م: ي٘مقل

 سمف آطمتج٤مج قمـ يتقىمػ أن ص٤مطمٌف سمحدي٨م طمري اًمتدًمٞمس هذا وُمثؾ: ىمٚم٧م

 يمؾ ذم يٗمؽمض وٓ طمدصمٜم٤م، ىمقًمف سمٕمد ؾمٙم٧م يٙمقن أن ظمِمٞم٦م سم٤مًمتحدي٨م وًمقسح

 أووحٜم٤م، اًمذي هلذا ويم٠منف هذا، اًمتدًمٞمًف شمٜمٌٝمق ىمد يٙمقٟمقا  أن قمٜمف أظمذيـ اًمرواة

 يّمححف، وملش صم٘م٤مت إؾمٜم٤مده ورضم٤مل» ىمقًمف قمغمش 1/171ش »اًمٗمتح»ذم احل٤مومظ اىمتٍم

 طمٙمٞمؿ سمـ قمثامن قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ احلدي٨م إؾمٜم٤مد سمتّمحٞمح سح ىمد رأجٜم٤مه سمٞمٜمام

 ظم٤مرضم٦م، سمٞمدي أظمذ: طمٙمٞمؿ سمـ قمثامن وىم٤مل:»وم٘م٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف وىمد سمٜمحقه

 أطمدث عمـ ذًمؽ يمره إٟمام: ىم٤مل صم٤مسم٧م سمـ يزيد قمٛمف قمـ وأظمؼمين ىمؼم، قمغم وم٠مضمٚمًٜمل

 ظم٤مرضم٦م إظم٤ٌمر ؾم٥ٌم ومٞمف وسملم اًمٙمٌػم ُمًٜمده ذم ُمًدد وصٚمف: »احل٤مومظ وم٘م٤ملش. قمٚمٞمف

 قمٌد طمدصمٜم٤م: طمٙمٞمؿ سمـ قمثامن طمدصمٜم٤م: يقٟمس سمـ قمٞمًك طمدصمٜم٤م: وًمٗمٔمف سمذًمؽ حلٙمٞمؿ

 أضمٚمس ٕن: ي٘مقل هريرة أب٤م ؾمٛمٕم٤م أهنام اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م وأبق هضمس سمـ اهلل

 ىم٤مل ىمؼم، قمغم أضمٚمس أن ُمـ إزم أطم٥م إزم شمٗميض طمتك حلٛمل دون ُم٤م ومتحرق مجرة قمغم

. احلدي٨م... سمٞمدي وم٠مظمذ ذًمؽ ًمف ومذيمرت اعم٘م٤مسمر، ذم زيد سمـ ظم٤مرضم٦م ومرأج٧م: قمثامن

 إمم ذًمؽ سمرومع اًمراوي يٍمح مل اًمّمحٞمح اإلؾمٜم٤مد هذا ومٗملش. صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا
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 ىمقل أن ذيمر قمغم وأن٤م هذا، أىمقل اعمٕمٚمقل، ىمٚمٌف اًمذي اًمًٜمد سمخالفط   اًمٜمٌل

 قمـ هنك إٟمام: »وىمقًمف رء، هذا وًمٙمـ اعمرومقع، طمٙمؿ ذمش يمذا قمـ هنك» اًمّمح٤ميب

 اعمرومقع، طمٙمؿ ذم وهق اًمٜمٝمل، إول: ؿمٞمئ٤من اًم٘مقل هذا ومٗمل آظمر، رءش يمذا

 يٙمقن أن ُمرومققم٤م إول يمقن ُمـ يزم وٓ ُمقىمقف ومٝمق اًمٜمٝمل شمٕمٚمٞمؾ وهق وأظمر

 وي١ميد ،ط اًمٜمٌل ُمـ ًمف سمتقىمٞمػ ٓ قمٜمده ُمـ سم٤مضمتٝم٤مد ىم٤مًمف أنف جلقاز يمذًمؽ، إظمر

: احل٤مومظ وم٘م٤مل قمٚمٞمف اجلٚمقس دون هق اًمذي اًم٘مؼم قمغم آشمٙم٤مء قمـ اًمٜمٝمل ورود هذا

 ُمرومققم٤م إنّم٤مري طمزم سمـ قمٛمرو طمدي٨م ُمـ أمحد أظمرضمف ُم٤م اجلٛمٝمقر ىمقل وي١ميد»

 ش.اًم٘مٌقر قمغم شم٘مٕمدوا ٓ

 ص٤مطم٥م شم١مذ ٓ: »وم٘م٤مل ىمؼم قمغم ُمتٙمئ وأن٤مط   اهلل رؾمقل رآين:»قمٜمف ًمف رواي٦م وذم 

 ش. طم٘مٞم٘متف قمغم اًم٘مٕمقد سم٤مجلٚمقس اعمراد أن قمغم دال وهق صحٞمح، إؾمٜم٤مدهش. اًم٘مؼم

 ش. 111 - 119ش»اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم»ذم خمرج وهق: ىمٚم٧م

 .(189-1/187) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افزيورة ؿصد بغر فؾامر ادؼوبر ظذ افسالم حؽؿ

 ومٝمؾ أىمقل؟ ومامذا اعم٘م٤مسمر أتٞم٧م أن٤م إذا: قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم :افسمال

 اعمرور هذا ُمـ اًم٘مّمد وًمٞمس ُمٙم٤من، إمم ُمٙم٤من ُمـ سم٤مًمًٞم٤مرة اعم٘م٤مسمر قمغم اعمرور

ٚمِّؿ هؾ اًمزي٤مرة، ًَ  اًمًٚمػ؟ قمٛمؾ ذًمؽ قمغم ضمرى وهؾ إُمقات، قمغم ُي

 ذًمؽ ُينْمع هؾ أُم٤م ٟمدريف، ٓ مم٤م هذا اًمًٚمػ قمٛمؾ ضمرى هؾ أُم٤م :اجلقاب

 ُمر إذا يم٤منط   اًمٜمٌل أن: وٕمػ ؾمٜمده ذمش اًمؽمُمذي ؾمٜمـ» طمدي٨م هٜم٤مك ومٜمٕمؿ،

 إؾمٜم٤مده طمٞم٨م ُمـ هذا صح ًمق اًمدقم٤مء، آظمر إمم ،...شقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »ىم٤مل سم٤معم٘م٤مسمر

 .ضمٝم٦م ُمـ وٕمػ ؾمٜمده ذم ًمٙمـ اجلقاب، ومتؿ

 ومٞمف ًمٞمس همػمه وذم ُمًٚمؿ ذم اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م :أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

ي ُم٤م أو اعمرور: ًمٗمٔم٦م  زي٤مرة ذقمٞم٦م ُمـ اًمٖم٤مي٦م يم٤مٟم٧م إذا ًمٙمـ اعمرور، هذا ُمٕمٜمك ُي١َمدِّ
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 ؟...طمّمؾ ىمد سم٤معم٘م٤مسمر اعمرور أن ؿمؽ ومال اعمقت، شمذيمر هق قمٜمٝم٤م اًمٜمٝمل سمٕمد اًم٘مٌقر

 اًمًالم ي٘مّمد أن قمٚمٞمف ىمّمدًا، زي٤مرهت٤م ي٘مّمد مل يم٤من وًمق سم٤معم٘م٤مسمر اعمًٚمؿ ُمر وم٢مذا

 .دقم٤مء أنف وسمخ٤مص٦م ذًمؽ ُمـ يٛمٜمع ُم٤م يقضمد ٓ ٕنف قمٚمٞمٝمؿ:

  (11: 11: 11/ 716/واًمٜمقر اهلدى)

 ادحرمي افؼبقر ظذ افبـوء صقر مـ

 اًمدومـ، قمـ اًمٞمقم ؾم٤مئؾ ؾم٠مخٜمل ؿم٤مسمف، وُم٤م وإُمقات اًمدومـ ذيمر قمغم :افسوئؾ

 اعمقوقع؟ طمقل قم٤مُم٦م إؿم٤مرة ًمق ومحٌذا سم٤مًمٗمً٘مٞم٤مت يًٛمك ومٞمام

 اًمًٜم٦م ٕن اًمٜمٌقي٦م: إواُمر خي٤مًمػ سمؾ اًمًٜم٦م، خي٤مًمػ هذا :أوٓ ـمٌٕم٤م، :افشقخ

 .ىمؼمه قمغم اًمٌٜم٤مء صمؿ إرض، فمٝمر قمغم دومٜمف وًمٞمس إرض ذم اعمٞم٧م دومـ

 ظم٤مًمػ يٙمقن ضمدا، صٖمػم سمٜم٤مء قمٚمٞمف سُمٜمل صمؿ ُم٤م، أرض ذم دومـ ُمٞمت٤م أن ومروٜم٤م ًمق 

 شمٕمٚمٛمقن يمام اًمٗمً٘مٞم٤مت ذم هٜم٤م ًمٙمـ اًمؽماب، ذم وُيـدومـ ًمف ُيـحٗمر مل أنف طمٞم٨م ُمـ اًمًٜم٦م

 طمدي٨م ُمـ صح ىمد  ط     واًمرؾمقل همروم٦م، سمٜم٤مء ؿمٌف يتٓمٚم٥م اهلل، ؿم٤مء إن مجٞمٕم٤م هٜم٤م

 اًم٘مؼم، قمغم سمٜم٤مء اؾمٛمف ومٝمذا اًم٘مؼم قمغم اًمٌٜم٤مء قمـ هنك أنف وهمػمهش اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ» ذم ضم٤مسمر

 ..ىم٦ٌم هل هؾ ُمرسمع سمٞم٧م هق هؾ اًمٌٜم٤مء يمٞمٗمٞم٦م ذم ٟمدىمؼ أن ُّيٛمٜم٤م وٓ

 سمٜم٤مء ُمـ ًمٚمٗمراقمٜم٦م ُمٜمٝمؿ شم٘مٚمٞمداً  اعمٍميقن اسمتدقمٝم٤م اًمتل وم٤مًمٓمري٘م٦م :ًمذًمؽ

 اًمٜمٌقي٦م إواُمر وخي٤مًمػ اًمًٜم٦م، خي٤مًمػ ؿمؽ سمال هذا إُمقات، ىمٌقر قمغم اًمٗمً٘مٞم٤مت

 اًمْمالٓت هذه وًمٕمؾ إظمرى، اًمٌالد سمٕمض إُمر ذًمؽ قمغم ضمرى صمؿ اًمٙمريٛم٦م،

سم٧م  .هٜم٤م إمم شَمَنَّ

  (11: 11: 19/ 768/واًمٜمقر اهلدى)

 ادؼوبر؟ بغ افصالة ظـ بوفـفل ادؼصقد مو

 اعم٘م٤مسمر، ذم اًمّمالة قمـ هنكط   اًمٜمٌل أن اجلٜم٤مئز، أطمٙم٤مم: يمت٤مسمٙمؿ ذم ذيمرشمؿ :مداخؾي
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 ىمٌٚم٦م ادم٤مه اًم٘مؼم يٙمقن أن أو اعم٘م٤مسمر، سملم ي٘مّمد هؾ اعم٘م٤مسمر، ذم سم٤مًمّمالة اعم٘مّمقد ُم٤م: اًم١ًمال

 .اعمٞم٧م قمغم ًمٚمّمالة ُمّمغم ومٞمٝم٤م شمقضمد اعم٘م٤مسمر ُمـ يمثػًما  ٟمجد ٕنٜم٤م اعمّمكم؟

 ضم٤مء ىمد اًم٘مؼم دم٤مه اًمّمالة ٕن اًم٘مؼم: دم٤مه اًمّمالة ُمـ أقمؿ اعم٘مّمقد :افشقخ

 وٓ اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ قمٜمف، اًمٍميح اًمٜمٝمل

 وأؿمٛمؾ أقمؿ طمٙمؿ ومٝمذا اعم٘مؼمة ذم أو اعم٘م٤مسمر ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل أُم٤مش إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا 

 إطم٤مدي٨م شمٚمؽ هذا ي١ميمد ومم٤م ذيمرٟم٤مه، اًمذي احلدي٨م ذم ضم٤مء اًمذي إول احلٙمؿ ُمـ

شمر ُمٌٚمغ شمٌٚمغ رسمام سمؾ صحٞمح٦مط   اًمٜمٌل قمـ ضم٤مءت اًمتل اًمٙمثػمة  قمـ اًمٜمٝمل ُمـ اًمتقا

 وم٤مًمّمالة واطمد ىمؼم ومٞمف ُمًجد هٜم٤مك يم٤من ومٚمق اًم٘مٌقر، قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة

 قمغم اعم٘مؼم، طمٙمؿ ًمف اًم٘مؼم ذًمؽ سمقضمقد اعمٙم٤من ذًمؽ ٕن مل؟ شمّمح، ٓ اعمًجد هذا ذم

 إذا إٓ ُم٘مؼمة يًٛمك ٓ اعمٙم٤من أن ُمـ وهمػمهؿ احلٜم٤مسمٚم٦م يمت٥م سمٕمض ذم يذيمر ُم٤م ظمالف

 يمام ذقًم٤م وٓ ًمٖم٦م اعم٘مؼمة ُمع يٛمٌم ٓ أو يٜمٓمٌؼ ٓ اًم٘مقل هذا وم٢من ىمٌقر، صمالصم٦م ومٞمف يم٤من

 .يمتٌف سمٕمض ذم اهلل رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ ذًمؽ سملم

 [اجلٜم٤مزة وصالة] :مداخؾي

ًٓ  يم٤من إذا اجلٜم٤مزة، قمغم ًمٚمّمالة اعمتخذ اعمٙم٤من ظمػم، اهلل ضمزاك :افشقخ  ُمٗمّمق

 ويم٤من اعمّمغم، ذم اجلٜم٤مزة قمغم يّمكم يم٤منط   اًمٜمٌل ٕن ضم٤مئز: أُمر ومٝمق اعم٘مؼمة قمـ

 حمجقز ويمقٟمف رء اًم٘مٌقر أو اًم٘مؼم سمج٤مٟم٥م اعمّمغم ومٙمقن اًم٘مؼم، سمج٤مٟم٥م اعمّمغم

 سمٕمض ذم يقضمد اًمذي اعمّمغم واىمع ذم اًمٜمٔمر ومٞمج٥م آظمر، رء اعم٘مؼمة قمـ ُمٜمٗمّمؾ

 سملم إُم٤م يّمٚمقن اعمّمغم، هذا ذم يّمٚمقن اًمذيـ أم اعم٘مؼمة قمـ ُمٗمّمقل هق هؾ اًمٌالد

 .ُمراقم٤مشمف ُمـ سمد ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هذا اعم٘م٤مسمر، إمم أو اعم٘م٤مسمر سملم أو اعم٘مؼمة

   (11:11:11/ 11 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 افسالم يذـر أن ادؼوبر جقار مـ بوفسقورة فؾامر يؼع هؾ

 ادقتك؟ ظذ افقارد افؼظل

 اًمنمقمل اًمًالم يذيمر أن اعم٘م٤مسمر ضمقار ُمـ سم٤مًمًٞم٤مرة ًمٚمامر ينمع هؾ :مداخؾي
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 اعمقشمك؟ قمغم اًمقارد

 طمدي٨م سمٛمٕمٜمك: ظم٤مص ٟمص وأقمٜمل سم٤مًمٓمٌع، ظم٤مص ٟمص ذًمؽ ذم ًمٞمس :افشقخ

 سم٤معم٘م٤مسمر أطمديمؿ ُمر إذا: ُمٕمٜم٤مه اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم ضم٤مء طمدي٨م هٜم٤مك ًمٙمـ صحٞمح،

 هبذا هق ًمٙمـ اعمٕمروف، اًمدقم٤مء آظمر إمم ُم١مُمٜملم، ىمقم دار قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ومٚمٞم٘مؾ

 ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام اعم٘مّمقد أن إٓ اعمرور، طمٞم٨م ُمـ: أي يّمح، مل وٕمػ ومٞمف اًمٚمٗمظ

ئر اٟمتٗم٤مع هق إٟمام قمٜمٝم٤مط   اًمٜمٌل هنك أن سمٕمد اًم٘مٌقر زي٤مرة قمغم احلض  واعمزور، اًمزا

ئر، سمدقم٤مء اعمزور وهق ئر اًمزا  هذيـ ُمـ ؿمٞمًئ٤م أن ؿمؽ ٓ سم٤معمقت، سم٤مٓقمت٤ٌمر واًمزا

ئر سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕم٤ٌمرة مت٤مم أن إٓ سم٤معمرور، وًمق حيّمؾ إُمريـ  شمقضمف إذا إٓ َتّمؾ ٓ ًمٚمزا

 .أقمٚمؿ واهلل قمٜمدي ُم٤م هذا ُم٤مًرا، وًمٞمس ظم٤مًص٤م شمقضمًٝم٤م اعم٘م٤مسمر ًمزي٤مرة

 (11:11:11/ 6 – ضمدة ومت٤موى)

د  افدظوء ظـد فؾؼز افتقجف َتَؼصُّ

 ي٘مٗمقن اًمٜم٤مس سمٕمض اعمالطمظ احلرم، ذم اًمذيـ اًمٜم٤مس ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾي

 .. اًم٘مؼم سم٤مدم٤مه يتجف ذًمؽ سمٕمد صمؿ اًمتًٚمٞمؿ، سمٕمد ُمٙم٤مهنؿ ذم

 اًمًالم أثٜم٤مء ذم اًم٘مٌقر اؾمت٘م٤ٌمل جيقز ٓ اإلؾمالم، ذم جيقز ٓ هذا :افشقخ

 أو اًمًالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل ىمؼم إمم يتقضمف أن سمٕمٞمد ُمـ يت٘مّمد أُم٤م يتٞمن، ُم٤م قمؼم إٓ واًمدقم٤مء

 .رء ذم اإلؾمالم ُمـ ًمٞمس ومٝمذا اًمّم٤مًمح أو اًمقزم

 (11:19:11/ (1) ـه1118 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 بف خوص فقالً  ادؼزةط   افرشقل زيورة هؾ

 واًمًالم؟ اًمّمالة قمٚمٞمف سمف ظم٤مص ًمٞمالً  اعم٘مؼمةط   اًمرؾمقل زي٤مرة هؾ :افسوئؾ

 .سمف ظم٤مص٤مً  ًمٞمس ٓ :افشقخ

 (.: .. 1: 16/  1/  واًمٜمقر اهلدى)
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 افـور حػر مـ حػرة أو اجلـي ريوض مـ روضي افؼز أن حديٌ

 صحقح؟ هق هؾ

 هذا اًمٜم٤مر، طمٗمر ُمـ طمٗمرة أو اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ يٙمقن إول اًم٘مؼم :مداخؾي

 ..احلدي٨م

 ًمٕمٚمٙمؿ صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ُمـ ُم٠مظمقذ ُمٕمٜم٤مه ًمٙمـ وٕمٞمػ، طمدي٨م :افشقخ

 اجلٜم٦م، ذم جمٚمًف قمغم ٟم٤مومذة ًمف ومتح٧م ص٤محل٤ًم ويم٤من ىمؼمه ذم ووع إذا اعمٞم٧م أن شمذيمرون

 يم٤من وإذا اًم٤ًمقم٦م، شم٘مقم طمتك يٜمٕمؿ يمذًمؽ يزال وٓ وٟمٕمٞمٛمٝم٤م ورحيٝم٤م روطمٝم٤م ُمـ ومٞم٠متٞمف

 ُمـ ومٞم٠متٞمف اًمٜم٤مر ُمـ ُمٜمزًمف ويرى اًمٜم٤مر إمم ـم٤مىم٦م ًمف ومتح٧م ص٤مًمح همػم سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ

 سمٛمٕمٜمك هذا اًم٤ًمقم٦م، شم٘مقم طمتك يٕمذب يمذًمؽ يزال ومال وهلٞمٌٝم٤م ودظم٤مهن٤م رحيٝم٤م

٤ًٌم اًمٜم٤مر طمٗمر ُمـ طمٗمرة أو اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م: احلدي٨م  اعمٕمٜمك هذا ي١مدي أو شم٘مري

 ري٤مض ُمـ روو٦م اًمقصػ، ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ رء ومٞمف هذا اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م يم٤من وإن

 ص٤محًل٤م، يم٤من إن وٟمٕمٞمٛمٝم٤م روطمٝم٤م ُمـ ي٠متٞمف ًمٙمـ ٓ اًمٜم٤مر، طمٗمر ُمـ طمٗمرة أو اجلٜم٦م

 .ذيمرٟم٤م يمام سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس

 (11:16:17/ (1) راسمغ ومت٤موى)

 ؟ادؼزة دخقل ؿبؾ افـعول خؾع افسـي مـ هؾ

 اعم٘مؼمة؟ دظمقل ىمٌؾ اًمٜمٕم٤مل ظمٚمع اًمًٜم٦م ُمـ هؾ :مداخؾي

 .سمد وٓ :افشقخ

 (11:11:11/أ11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



 1 اجلهائس بدع كتاب

                                                           

 ش.111-91 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 اجلـوئز بدع معرؾي أمهقي

 ًمف ويًٚمؿ طمذر قمغم ُمٜمٝم٤م اعمًٚمؿ يٙمقن يمل اجلٜم٤مئز، سمٌدع ظم٤مص ومّمؾ[ هذا]

 :ي٘مقل احلٙمٞمؿ واًمِم٤مقمر وطمده٤م، اًمًٜم٦م قمغم قمٛمٚمف

 ًمتـــــــــقىمٞمــــــف ًمٙمـ  ًمٚمِمــــر ٓ اًمِمــــر قمروم٧م

 ومٞمف ي٘مع اًمنم ُمـ  اخلػم يٕمرف ٓ وُمـ

 قمـط   اهلل رؾمقل ي٠ًمخقن اًمٜم٤مس يم٤من: »ىم٤مل اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م طمدي٨م وذم

ش 19/ 11» اًمٌخ٤مري أظمرضمفش. يدريمٜمل أن خم٤موم٦م اًمنم قمـ أؾم٠مل ويمٜم٧م اخلػم،

 .وهمػمه

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افقؾوة ؿبؾ بدع

 ُّيقدي زي ذم أبقيف صٗم٦م قمغم اعمحتي ي٠متقن اًمِمٞم٤مـملم أن سمٕمْمٝمؿ اقمت٘م٤مد - 1

 اًمٗمت٤موى» ذم اهلٞمتٛمل طمجر اسمـ ىم٤مل. »ًمٞمْمٚمقه ُمٚم٦م يمؾ قمٚمٞمف يٕمروقا  طمتك وٟمٍماين

 ش.ذًمؽ يرد مل: »اًمًٞمقـمل قمـ ٟم٘مالش احلديثٞم٦م

 .اعمحتي رأس قمٜمد اعمّمحػ ووع - 1

 ُمٗمت٤مح» اٟمٔمر. ]اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٞم٧م أهؾ وأئٛم٦م سم٤مًمٜمٌل اإلىمرار اعمٞم٧م شمٚم٘ملم - 1

 ش[118/ 1» اًمِمٞمٕم٦م يمت٥م ُمـش اًمٙمراُم٦م

 ش.11 اعم٠ًمخ٦م اٟمٔمر. »اعمحتي قمغمش يس» ؾمقرة ىمراءة - 1

/ 1ش »اعمحغم» ذم يمام اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد أنٙمره. »اًم٘مٌٚم٦م إمم اعمحتي شمقضمٞمف - 1

 .طمدي٨م ومٞمف يّمح وٓش 111 - 119/ 1ش »اعمدظمؾ» ذم يمام وُم٤مًمؽش 171

 [117] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 افقؾوة بعد بدع

 وُمـ واًمِمٝمٞمد ،(1)اعمٕمّمقم إٓ سم٤معمقت يٜمجس أدُمل: »اًمِمٞمٕم٦م ىمقل - 6

 . (1)شسمٕمٞمٜمف اًم٥ًٌم ًمذًمؽ وم٘متؾ ىمتٚمف ىمٌؾ وم٤مهمتًؾ ىمتٚمف وضم٥م

 !قمٜمده ُمـ واجلٜم٥م واًمٜمٗم٤ًمء احل٤مئض إظمراج - 7

! أج٤مم ؾمٌٕم٦م قمٚمٞمف يٛميض طمتك اعمٞم٧م روح ظمروج طمي ممـ اًمِمٖمؾ شمرك - 8

 ش.177 - 176/ 1 احل٤مج ٓسمـ اعمدظمؾ»

 .ُم٤مت اًمذي اعمٙم٤من طمقل َتقم اعمٞم٧م روح أن سمٕمْمٝمؿ اقمت٘م٤مد - 9

 ش116/ 1 اعمدظمؾ. »اًمّمٌح طمتك ووم٤مشمف ًمٞمٚم٦م اعمٞم٧م قمٜمد اًمِمٛمٕم٦م إسم٘م٤مء - 11

 .ومٞمٝم٤م ُم٤مت اًمتل اًمٖمروم٦م ذم أظمي همّمـ ووع - 11

 .سمٖمًٚمف ي٤ٌمذ طمتك اعمٞم٧م قمٜمد اًم٘مرآن ىمراءة - 11

 ُمدظمؾش 181/ 1» ُم٤مًمؽ ًمْلُم٤مم اعمدوٟم٦م. قم٤مٟمتف وطمٚمؼ اعمٞم٧م أفم٤مومر شم٘مٚمٞمؿ - 11

 .ش111/ 1»

 !وأنٗمف وطمٚم٘مف دسمره ذم اًم٘مٓمـ إدظم٤مل - 11

 إٓ آدم اسمـ قملم يٛمأل ٓ: »ذًمؽ قمٜمد واًم٘مقل اعمٞم٧م قمٞمٜمل ذم اًمؽماب ضمٕمؾ - 11

 ش.161/ 1 اعمدظمؾش »اًمؽماب

 ش176/ 1 ُمٜمف. »دومٜمف ُمـ يٗمرهمقا  طمتك إيمؾ اعمٞم٧م أهؾ شمرك - 16

 .واًمٕمِم٤مء اًمٖمداء طملم اًمٌٙم٤مء اًمتزام - 17

 اًمٗم٘مرة» ذم اعمت٘مدم احلدي٨م اٟمٔمر» (1)وإخ إب قمغم اًمثقب اًمرضمؾ ؿمؼ - 18

                                                           

 [.ُمٜمف] !اًمٕمّمٛم٦م ومٞمٝمؿ يٕمت٘مدون وم٢مهنؿ اًمِمٞمٕم٦م أئٛم٦م يٕمٜمك (1)

 [.ُمٜمف. ]إًمٞمف اعمِم٤مر احلدي٨م يٕم٤مرض وهق! قمٚمٞمف اًمِمٞمٕم٦م إمج٤معش 111/ 1» اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ٟم٘مؾ (1)

 [.ُمٜمف. ]ش119/ 1ش »اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤مح» ذم يمام آُم٤مُمٞم٦م ُمذه٥م هق (1)
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 ش.11 اعم٠ًمخ٦م ُمـش ج ب،

 يٚمًٌـ وٓ سم٤محلٜم٤مء ومٞمٝم٤م اًمٜم٤ًمء خيتْم٥م ٓ يم٤مُمٚم٦م ؾمٜم٦م اعمٞم٧م قمغم احلزن - 19

 اًمٜم٘مش ُمـ ُمٜمٝمـ يٕمٝمد ُم٤م قمٛمٚمـ اًمًٜم٦م اٟم٘مْم٧م وم٢مذا يتحٚملم، وٓ احل٤ًمن اًمثٞم٤مب

 ويًٛمقن ُمٕمٝمـ احلزن اًمتزُمـ وُمـ هـ ذًمؽ يٗمٕمٚمـ اًمنمع، ذم اعمٛمٜمقع واًمٙمت٤مسم٦م

 ش.177/ 1 اعمدظمؾش »احلزن ومؽ» ب ذًمؽ

 .اعمٞم٧م قمغم طمزٟم٤م حلٞمتف قمـ سمٕمْمٝمؿ إقمٗم٤مء - 11

ي٤م وشمٖمٓمٞم٦م واًمًج٤مضمٞمد اًمٓمٜم٤مومس ىمٚم٥م - 11  .واًمثري٤مت اعمرا

 ٟمجس، أنف ويرون همػمه، أو زير ذم اًمٌٞم٧م ذم اح٤مء ُمـ يم٤من سمام آٟمتٗم٤مع شمرك - 11

 ش.اعمدظمؾ! »ومٞمف همٓم٧ًم ـمٚمٕم٧م إذا اعمٞم٧م روح سم٠من ذًمؽ ويٕمٚمٚمقن

 ُمـ جي٥م ممـ ومالٟم٦م أو ومالٟم٤م يمٚمؿ ًمف ي٘مقًمقن اًمٓمٕم٤مم قمغم أطمدهؿ قمٓمس إذا - 11

 شُمٜمف! »سم٤معمٞم٧م يٚمحؼ ًمئال ذًمؽ ويٕمٚمٚمقن - سم٤مؾمٛمف آطمٞم٤مء

 ش.181/ 1 ُمٜمف. »ُمٞمتٝمؿ قمغم طمزهنؿ ُمدة واًمًٛمؽ اعمٚمقظمٞم٦م أيمؾ شمرك - 11

 .واًمٙم٦ٌم اعمِمقي٦م واعمٕمالق اًمٚمحقم أيمؾ شمرك - 11

! اعمٕم٤مرف أهؾ ـمريؼ قمـ ظمرج ه٤مًمؽ قمغم سمٙمك ُمـ: اعمتّمقوم٦م ىمقل - 16

 ش.18 اعم٠ًمخ٦م ذم آطم٤مدي٨م اٟمٔمر ،111 - 111 ص اجلقزي ٓسمـ إسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس»

 قمٜمف يرد ذًمؽ أن سمزقمؿ اًمث٤مًم٨م اًمٞمقم إمم همًؾ سمدون اعمٞم٧م صمٞم٤مب شمرك - 17

 .اًم٘مؼم قمذاب

 ش.176/ 1» اعمدظمؾ»

 قمذاب ًمف يٙمقن اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م أو اجلٛمٕم٦م يقم ُم٤مت ُمـ إن: سمٕمْمٝمؿ ىمقل - 18

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم يٕمقد وٓ اًمٕمذاب قمٜمف يٜم٘مٓمع صمؿ واطمدة، ؾم٤مقم٦م اًم٘مؼم

 ش.وردهش 96 صش »إيمؼم اًمٗم٘مف ذح» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ طمٙم٤مه»

 وًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م يقم اًم٘مؼم قمذاب قمٜمف يٜم٘مٓمع اًمٕم٤ميص اعم١مُمـ: آظمر ىمقل - 19
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 .(1)اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم إًمٞمف يٕمقد وٓ اجلٛمٕم٦م

ش اعمدظمؾ ُمـ 116 - 111/ 1. »اعمٜم٤مئر قمغم ُمـ اعمٞم٧م ووم٤مة قمـ اإلقمالن - 11

 شز وم٘مرة» 11 اعم٠ًمخ٦م وراضمع

 اعم٠ًمخ٦م اٟمٔمر. »ومالن روح قمغم اًمٗم٤مَت٦م: سم٤مًمقوم٤مة أطمدهؿ إظم٤ٌمر قمٜمد ىمقهلؿ - 11

 ش.11

 [118] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادقً ؽسؾ بدع

 سمٕمد ًمٞم٤مل صمالث اعمٞم٧م ومٞمف همًؾ اًمذي اعمقوع ذم ُم٤مء ويمقز رهمٞمػ ووع - 11

 ش.176/ 1 اعمدظمؾ. »ُمقشمف

ج إي٘م٤مد - 11  ُمـ ًمٞم٤مل صمالث اعمٞم٧م ومٞمف همًؾ اًمذي اعمقوع ذم اًم٘مٜمديؾ أو اًمنا

 ذًمؽ قمغم يزيد وسمٕمْمٝمؿ ًمٞم٤مل، ؾمٌع سمٕمْمٝمؿ وقمٜمد ـمٚمققمٝم٤م، إمم اًمِمٛمس همروب

 شُمٜمف. »ومٞمف ُم٤مت اًمذي اعمقوع ذم ُمثٚمف ويٗمٕمٚمقن

 ش.119/ 1 ُمٜمف. »يٖمًٚمف قمْمق يمؾ قمٜمد آذيم٤مر ُمـ ذيمرا  اًمٖم٤مؾمؾ، ذيمر - 11

 اًمٓمري٘م٦م ذح» ذم اخل٤مدُمل. »وشمِمٞمٞمٕمٝم٤م اجلٜم٤مزة همًؾ قمٜمد سم٤مًمذيمر اجلٝمر - 11

 ش.11/ 1ش »اعمحٛمدي٦م

 ش.18 اعم٠ًمخ٦م ذم قمٓمٞم٦م أم طمدي٨م اٟمٔمر. »صمديٞمٝم٤م سملم ُمـ اعمٞمت٦م ؿمٕمر ؾمدل - 16

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 اًمٌٓمالن ذم ُمٜمف وأووحش سم٤مـمؾ إٟمف: »سم٘مقًمف وردهش 91 صش »آيمؼم اًمٗم٘مف ذح» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف (1)

 اًمِمٞمخ طمٙم٤مه. ط اًمٜمٌل سمحرُم٦م رُمْم٤من وؿمٝمر اجلٛمٕم٦م يقم اًمٙم٤مومر قمـ يرومع اًم٘مؼم قمذاب إن: آظمر اًم٘مقل

 .[ُمٜمف.]ورده أجْم٤م
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 بوجلـوزة واخلروج افؽػـ بدع

 اًمٌٞم٧م يم٠مهؾ اًمّم٤محللم ىمٌقر قمٜمد ًمدومٜمف سمٕمٞمدة أُم٤ميمـ إمم اعمٞم٧م ٟم٘مؾ - 17

 .وٟمحقهؿ

 وطمًٜمٝم٤م سم٤مٕيمٗم٤من ىمٌقرهؿ ذم يتٗم٤مظمرون اعمقشمك إن: سمٕمْمٝمؿ ىمقل - 18

/ 1 اعمدظمؾ» (1)سمذًمؽ يٕم٤ميروٟمف دٟم٤مءة يمٗمٜمف ذم اعمقشمك ُمـ يم٤من ُمـ سم٠من ذًمؽ ويٕمٚمٚمقن

 ش177

 اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٞم٧م أهؾ وأؾمامء اًمِمٝم٤مدشملم، يِمٝمد وأنف اعمٞم٧م اؾمؿ يمت٤مسم٦م - 19

 !(1)اًمٙمٗمـ ذم ذًمؽ وإًم٘م٤مء وضمدت إن اًمًالم قمٚمٞمف احلًلم سمؽمسم٦م

 .(1)اًمٙمٗمـ قمغم دقم٤مء يمت٤مسم٦م - 11

 ش.67 ص ؿم٤مُم٦م ٓيب واحلقادث اًمٌدع إٟمٙم٤مر قمغم اًم٤ٌمقم٨م. »اجلٜم٤مزة شمزيلم - 11

 .اجلٜم٤مزة أُم٤مم آقمالم محؾ - 11

ش 816/ 1ش »احل٤مؿمٞم٦م» ذم قم٤مسمديـ اسمـ سح. »اخلِم٦ٌم قمغم اًمٕمامُم٦م ووع - 11

 ش.ىمٌٚمف اًمذي ويمذا هذا سمٙمراه٦م

 .اعمٞم٧م ؿمخّمٞم٦م قمغم يدل ُم٤م ويمؾ اًمٕمروس وإيمٚمٞمؾ اًمٓمرسمقش سمف ويٚمحؼ

 !اجلٜم٤مزة أُم٤مم اعمٞم٧م وصقرة واًمزهقر وأس إيم٤مًمٞمؾ محؾ - 11

                                                           

 ُمقشم٤ميمؿ يمٗمـ أطمًٜمقا : ضم٤مسمر طمدي٨م هٜم٤م إمم وأىمرهب٤م اًمْمٕمٞمٗم٦م، آطم٤مدي٨م سمٕمض ذم هذا ُمـ ؿمئ روي: ىمٚم٧م (1)

 .ىمٌقرهؿ ذم هب٤م ويتزاورون يت٤ٌمهقن وم٢مهنؿ

ش اعمقوققم٤مت» ذم اجلقزي اسمـ ذيمرمه٤م آظمران طمديث٤من وسمٜمحقه أقمرومٝمؿ، مل مج٤مقم٦م ؾمٜمده وذم اًمديٚمٛمل رواه

 [.ُمٜمف. ]جيدى ٓ سمامش 111/ 1ش »اًمالزم» ذم اًمًٞمقـمل وشمٕم٘مٌف

 [.ُمٜمف. ]ش116 - 111/ 1ش »اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤مح» ذم يمام آُم٤مُمٞم٦م قمٚمٞمف (1)

 ٟم٘مالش 111/ 1ش »آداري٦م اًمؽماشمٞم٥م» ذم ورده! اًمزيم٤مة إسمؾ ذمش هلل: »يمت٤مسم٦م قمغم ىمٞم٤مؾم٤م سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ ذع وىمد (1)

 رد» سم٤مؾمؿ اًمٙمت٤مب ٓنش رد» ًمٗمٔم٦م اًمٓم٤مسمع أو ُمٜمل وؾم٘مط قمٜمف ٟم٘مؾ ذم يمذاش اعمخت٤مر اًمدر قمغم اعمحت٤مر» قمـ

 [.ُمٜمف. ]ش818 - 817/ 1» ُمٜمف إول اعمجٚمد ذم اعمذيمقر واًمٌح٨مش اعمحت٤مر
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 ُمْم٤مر ذم اإلسمداع. »اًم٤ٌمب قمت٦ٌم َت٧م اجلٜم٤مزة ظمروج قمٜمد احلروم٤من ذث - 11

 ُم٤مت ذًمؽ يٗمٕمؾ مل إذا أنف سمٕمْمٝمؿ واقمت٘م٤مدش 111 ص حمٗمقط قمكم ًمٚمِمٞمخ آسمتداع

 !اعمٞم٧م أهؾ ُمـ صمالصم٦م

. اخلٌز ُمع وشمٗمري٘مٝم٤م اًمدومـ سمٕمد وذسمحٝم٤م اجلٜم٤مزة أُم٤مم واخلروم٤من اخلٌز محؾ - 16

 ش!167 - 166 اعمدظمؾ»

 طم٤مُمٚمٞمٝم٤م قمغم صم٘مٚمٝم٤م ظمػ ص٤محل٦م يم٤مٟم٧م إذا اجلٜم٤مزة أن سمٕمْمٝمؿ اقمت٘م٤مد - 17

 وأهقم٧م

 ويمِم٤مف 11 ص اًمٕمٛمٚمٞم٦م آظمتٞم٤مرات. »اجلٜم٤مزة ُمع اًمّمدىم٦م إظمراج - 18

 .وٟمحقه واًمٚمٞمٛمقن اًمٕمرىمًقس إؾم٘م٤مء وُمٜمفش. 111/ 1 اًم٘مٜم٤مع

 ش.176 اعمدوٟم٦م. »سم٤مًمٞمٛملم اجلٜم٤مزة محؾ ذم اًمٌدء اًمتزام - 19

 .(1)آرسمٕم٦م ضمقاٟمٌٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م يمؾ ُمـ ظمٓمقات قمنم اجلٜم٤مزة محؾ - 11

/ 1 اعمٕم٤مد زاد ،67 ،11 ص ؿم٤مُم٦م ٓيب اًم٤ٌمقم٨م. »هب٤م اًمًػم ذم اإلسمٓم٤مء - 11

 ش199

 .(1)ش178/ 1 طمزم ٓسمـ اعمحغم. »اًمٜمٕمش قمغم اًمتزاطمؿ - 11

 ش.67 ص اًم٤ٌمقم٨م. »اجلٜم٤مزة ُمـ آىمؽماب شمرك - 11

                                                           

 ذم ٟم٘مٚمفش يمٌػمة أرسمٕملم قمٜمف يمٗمرت ظمٓمقة أرسمٕملم ضمٜم٤مزة محؾ ُمـ: »سمحدي٨م اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ًمذًمؽ واؾمتدل (1)

ئؼ اًمٌحر  ش.اًمٌدائع» قمـش 118 - 117/ 1» اًمرا

 دون سمٕمض قمـ سمٕمْمٝمؿ يتٜم٤مىمٚمف وهٙمذاش 811/ 1» احل٤مؿمٞم٦م ذم يمامش اًمٜمج٤مد سمٙمر أبق رواهش: »اعمٜمٞم٦م ذح» وذم

 أنٙمر مم٤م احلدي٨م وهذا وٕمٞمػ وهق ؾم٤مرة أيب سمـ قمغم ومٞمف ٓن يّمح ٓ وهق احلدي٨م طم٤مًم٦م إمم يِمػموا أن

 هذه قمغم يدل ٓ وم٤محلدي٨م هذا وُمعش اًمّمٖمػم اجل٤مُمع ُمقوققم٤مت» ُمـ ضمٕمٚمٜم٤مه وًمذًمؽ اًمذهٌل ىم٤مل يمام قمٚمٞمف

 [.ُمٜمف. ]ومتٜمٌف اًمٌدقم٦م

ر أبق ومٞمٝم٤م ضمٜم٤مزة ؿمٝمدت: ىمت٤مدة قمـ روى صمؿ (1)  اًمنير قمغم وم٤مزدمحقا  - اًمٕمدوي طم٤ًمن سمـ طمري٨م هق - اًمًقا

ر أبق وم٘م٤مل  وإٓ محؾ، حمٛمال رأى إذا ُمٜمٝمؿ اًمرضمؾ يم٤من! ط حمٛمد أصح٤مب أو أومْمؾ ه١مٓء أترون: اًمًقا

 [.ُمٜمف. ]أطمدا ي١مذ ومل اقمتزل



 يمت٤مب سمدع اجلٜم٤مئز ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 هذاش. 811/ 1 قم٤مسمديـ اسمـ وطم٤مؿمٞم٦م ُمٜمف. »اجلٜم٤مزة ذم اإلٟمّم٤مت شمرك - 11

 ُمع سمٕمْمٝمؿ اًمٜم٤مس وَتدث سمٕمده٤م، اًمٗم٘مرة ذم يمام سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع يِمٛمؾ اًمٜمص

 .ذًمؽ وٟمحق سمٕمض،

. ذًمؽ وٟمحق اخلػمات دٓئؾ أو اًمؼمدة أو اًم٘مرآن سم٘مراءة أو سم٤مًمذيمر اجلٝمر - 11

ط اىمتْم٤مء ،111 ص اإلسمداع»  اًمِم٤مـمٌل ًمالُم٤مم آقمتّم٤مم ،17 ص اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

 ش.18 اعم٠ًمخ٦م واٟمٔمر 111/ 1 اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م ذح 171/ 1»

 احلًٜمك، وآؾمامء اًمدٓئؾ أو اًمؼمدة أو سم٤مجلالًم٦م اجلٜم٤مزة ظمٚمػ اًمذيمر - 16

 ش.67 ص اًمِم٘مػمي ظمي أمحد سمـ حمٛمد ًمٚمِمٞمخ واعمٌتدقم٤مت اًمًٜمـ»

 طمل وهق ويٛمٞم٧م حيٞمل اهلل أن أؿمٝمد أيمؼم، اهلل أيمؼم اهلل: »ظمٚمٗمٝم٤م اًم٘مقل - 17

 .(1)شواًمٗمٜم٤مء سم٤معمقت اًمٕم٤ٌمد وىمٝمر واًمٌ٘م٤مء، سم٤مًم٘مدرة شمٕمزز ُمـ ؾمٌح٤من يٛمقت، ٓ

. وٟمحقهش ًمٙمؿ اهلل يٖمٗمر ًمف اؾمتٖمٗمروا: »ب اجلٜم٤مزة ظمٚمػ اًمّمٞم٤مح - 18

 ش.111 ص اإلسمداع ،111/ 1 اعمدظمؾ»

 وسمٛمٗم٤مرق اًمّم٤محللم، أطمد سم٘مؼم اعمرور قمٜمدش اًمٗم٤مَت٦م» سمٚمٗمظ اًمّمٞم٤مح - 19

 .اًمٓمرق

 اًمًقاد ُمـ جيٕمٚمٜمل مل اًمذي هلل احلٛمد: »ًمٚمجٜم٤مزة اعمِم٤مهد ىمقل - 61

 .(1)شاعمخؽمم

 قمٜمد اًمقزم ىمؼم قمٜمد شم٘مػ ص٤محل٦م يم٤مٟم٧م إذا اجلٜم٤مزة أن سمٕمْمٝمؿ اقمت٘م٤مد - 61

 .طم٤مُمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمرهمؿ قمغم سمف اعمرور

 ورؾمقًمف، اهلل وصدق ورؾمقًمف، اهلل وقمدٟم٤م ُم٤م هذا: »رؤيتٝم٤م قمٜمد اًم٘مقل - 61

                                                           

 [.ُمٜمف. ]ش661 صش! »آؾمالم ذقم٦م ذح» ذم اؾمتحٌف (1)

  .[ُمٜمف] !ُمًتح٥م سم٠منفش 171 - 16/ 91ش »اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤مح» ذم سح (1)
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 .(1)شوشمًٚمٞمام إيامٟم٤م زدٟم٤م مهللا

 ش.71 اعم٠ًمخ٦م واٟمٔمر 181/ 1 اعمدوٟم٦م. »سمٛمجٛمرة اعمٞم٧م اشم٤ٌمع - 61

 اإلسمداع. إوًمٞم٤مء أضطم٦م يٕمٜمل. »إضطم٦م طمقل سم٤مجلٜم٤مزة اًمٓمقاف - 61

 ش.119

 ش.117/ 1 اعمدظمؾ» .ؾمٌٕم٤م اًمٕمتٞمؼ اًمٌٞم٧م طمقل هب٤م اًمٓمقاف - 61

 - 161 ،111/ 1 اعمدظمؾ. »اعم٤ًمضمد أبقاب قمغم سم٤مجلٜم٤مئز اإلقمالم - 66

 ش.161

 اًم٤ٌمب سملم وووٕمف آىمَم اعمًجد ذم اًمرمح٦م سم٤مب ُمـ اعمٞم٧م إدظم٤مل - 67

 .آذيم٤مر سمٕمض ي٘مرؤون اعمِم٤ميخ سمٕمض واضمتامع واًمّمخرة

 وىمٌؾ سمٕمده٤م أو قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة ىمٌؾ اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة طمْمقر قمٜمد اًمرصم٤مء - 68

 ش.111 - 111 اإلسمداع. »اًم٘مؼم قمٜمد اعمٞم٧م دومـ قم٘م٥م أو رومٕمٝم٤م

 اعم٠ًمخ٦م اٟمٔمر. »اًمًٞم٤مرات قمغم وشمِمٞمٞمٕمٝم٤م اًمًٞم٤مرة قمغم اجلٜم٤مزة محؾ اًمتزام - 69

 ش.11

 !.اعمدومع قمرسم٦م قمغم إُمقات سمٕمض محؾ - 71

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلـوئز ظذ افصالة بدع مـ

 اًمٖم٤مئ٥م صالة آرض أىمٓم٤مر ذم ُم٤مشمقا  اًمذيـ اعمًٚمٛملم ضمٜم٤مئز قمغم اًمّمالة - 71

                                                           

 وٓ. ومذيمره وىمقًمقا  وم٘مقُمقا  اجلٜم٤مزة رأجتؿ وم٢مذا ومزع اعمقت: »أوًمف طمدي٨م مت٤ممش 661» اًمنمقم٦م ذح ذم أورده (1)

 صم٘م٤مت ورضم٤مًمف ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـش 16/ 1» واًمٌٞمٝم٘ملش 117/ 1» اعمًٜمد ذم وأوًمف اًمتامم هبذا أقمرومف

 اًمزي٤مدة هذه ومٞمٝم٤م ومٚمٞمس حمٚمف، ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام ُمٜمًقظم٦م يم٤مٟم٧م وإن وهل يمثػمة سم٤مًم٘مٞم٤مم إُمر ذم وآطم٤مدي٨م

 [.ُمٜمف. ]إٟمٙم٤مره٤م قمغم ومدل
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 ش.67 اًمًٜمـ ،111/ 1 اعمدظمؾ ،11 آظمتٞم٤مرات. »يقم يمؾ ُمـ اًمٖمروب سمٕمد

 19 اعم٠ًمخ٦م اٟمٔمر. »ُمقـمٜمف ذم قمٚمٞمف صغم أنف اًمٕمٚمؿ ُمع اًمٖم٤مئ٥م قمغم اًمّمالة - 71

 ش.اًم٤ًمسمع» وم٘مرة

 سم٤معمقت، قم٤ٌمده ىمٝمر ُمـ ؾمٌح٤من: »قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة قمٜمد سمٕمْمٝمؿ ىمقل - 71

 ش.66 واعمٌتدقم٤مت اًمًٜمـش. »يٛمقت ٓ اًمذي احلل وؾمٌح٤من

 صمؿ فم٤مهرة ٟمج٤مؾم٦م ومٞمٝمام يٙمـ مل وًمق قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة قمٜمد اًمٜمٕمٚملم ٟمزع - 71

 !قمٚمٞمٝمام اًمقىمقف

 ش.71 اعم٠ًمخ٦م اٟم٘مر. »اعمرأة وصدر اًمرضمؾ وؾمط قمٜمد اإلُم٤مم وىمقف - 71

 ش.119 ص 77 اعم٠ًمخ٦م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ اٟمٔمر. »آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ىمراءة - 76

 اًم٤ًمسم٘م٦م اعم٠ًمخ٦م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ اٟمٔمر. »ومٞمٝم٤م وؾمقرة اًمٗم٤مَت٦م ىمراءة قمـ اًمرهم٦ٌم - 77

 ش.111 ص

 .(1)ومٞمٝم٤م اًمتًٚمٞمؿ قمـ اًمرهم٦ٌم - 78

 ومٞم٘مقل ومٞمف؟ شمِمٝمدون ُم٤م: ُمرشمٗمع سمّمقت قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة قم٘م٥م اًمٌٕمض ىمقل - 79

 .اًمّم٤محللم ُمـ يم٤من: يمذًمؽ احل٤مضون

 ش.11 ص 16 اعم٠ًمخ٦م وراضمع 66 اًمًٜمـ ،118 اإلسمداع! »وٟمحقه

 [116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 وتقابعف افدؾـ بدع

 اًمٚمحؿ وشمٗمريؼ دومٜمٝم٤م ىمٌؾ اعم٘مؼمة إمم اجلٜم٤مزة وصقل قمٜمد اجل٤مُمقس ذسمح - 81

 ش.111 اإلسمداع. »طمي ُمـ قمغم

                                                           

 .[ُمٜمف] .يمتٌٝمؿ ُمـش 181/ 1ش »اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤مح» ذم يمام اعمًٚمٛملم ؾم٤مئر قمـ آُم٤مُمٞم٦م ُمتٗمردات ُمـ هق (1)
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 .اعمٞم٧م ىمؼم ذم اًمدار ُمـ اجلٜم٤مزة ظمروج قمٜمد ذسمح٧م اًمتل اًمذسمٞمح٦م دم ووع - 81

 ش.67 اًمًٜمـ. »دومٜمف ىمٌؾ اعمٞم٧م هير طمقل اًمذيمر - 81

 ش817/ 1 قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦م. »ىمؼمه ذم اعمٞم٧م إدظم٤مل قمٜمد إذان - 81

 ص 111 اعم٠ًمخ٦م راضمع. »اًم٘مؼم رأس ىمٌؾ ُمـ اًم٘مػم ذم اعمٞم٧م إٟمزال - 81

 ش.111

ًمف قمٜمد اعمٞم٧م ُمع اًمًالم قمٚمٞمف احلًلم شمرسم٦م ُمـ ؿمئ ضمٕمؾ - 81  اًم٘مؼم ذم إٟمزا

 .(1)ظمقف يمؾ ُمـ أُم٤من ٕهن٤م

 ش.161/ 1 اعمدظمؾ. »ضورة ًمٖمػم اعمٞم٧م َت٧م اًمرُمؾ ومرش - 86

 ش.161/ 1 ُمٜمف. »اًم٘مؼم ذم اعمٞم٧م رأس َت٧م ٟمحقه٤م أو اًمقؾم٤مدة ضمٕمؾ - 87

 ش.111/ 1 ،161/ 1 اعمدظمؾ. »ىمؼمه ذم اعمٞم٧م قمغم اًمقرد ُم٤مء رش - 88

 !(1)ُمًؽمضمٕملم آيمػ سمٔمٝمقر اًمؽماب احل٤مضيـ إه٤مًم٦م - 89

 و اًمث٤مٟمٞم٦م، ذمش ٟمٕمٞمديمؿ ومٞمٝم٤م» و إومم، احلثقة ذمش ظمٚم٘مٜم٤ميمؿ ُمٜمٝم٤م: »ىمراءة - 91

 ش.116 اعم٠ًمخ٦م راضمع. »اًمث٤مًمث٦م ذمش أظمرى شم٤مرة ٟمخرضمٙمؿ وُمٜمٝم٤م»

: اًمث٤مًمث٦م وذم هلل، اعمٚمؽ: اًمث٤مٟمٞم٦م وذم اهلل، سمًؿ: إومم احلثقة ذم اًم٘مقل - 91

: اًم٤ًمدؾم٦م وذم هلل، واًمٖمٗمران اًمٕمٗمق: اخل٤مُم٦ًم وذم: هلل اًمٕمزة: اًمراسمٕم٦م وذم هلل، اًم٘مدرة

ـْ  يُمؾه ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف اًم٤ًمسمٕم٦م ذم ي٘مرأ  صمؿ هلل، اًمرمح٦م [ 16: اًمرمحـ] ﴾وَم٤منٍ  قَمَٚمٞمَْٝم٤م َُم

 .أي٦م[ 11: ـمف] ﴾..  ظَمَٚمْ٘مٜم٤َميُمؿْ  ُِمٜمَْٝم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وي٘مرأ . أي٦م

 اهلل ٟمٍم ضم٤مء وإذا وآظمالص واعمٕمقذشم٤من اًمٗم٤مَت٦م: ؾمقر اًمًٌع ىمراءة - 91

 اًمٕمٔمٞمؿ، سم٤مؾمٛمؽ أؾم٠مخؽ إين مهللا: اًمدقم٤مء وهذا: أنزًمٜم٤مه وإٟم٤م اًمٙم٤مومرون أُّي٤م ي٤م وىمؾ

                                                           

 [.ُمٜمف. ]ش197/ 1ش! »اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤مح» ذم زقمؿ يمذا (1)

 اًمًٜم٦م أهؾ خم٤مًمٗم٦م اًمّمقرة هبذه أرادوا ويم٠مهنؿ ،ش199/ 1ش »اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤مح» ذم يمام اإلُم٤مُمٞم٦م ُمذه٥م هق (1)

 [.ُمٜمف. ]111 ص 111 اعم٠ًمخ٦م راضمع! اًمٙمٗملم سم٤ٌمـمـ حيثق ط  يم٤من يمام حيتجقن اًمذيـ
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...  وأؾم٠مخؽ...  وأؾم٠مخؽ...  واؾم٠مخؽ اًمديـ، ىمقام هق اًمذي سم٤مؾمٛمؽ وأؾم٠مخؽ

 ضمؼمائٞمؾ رب أضم٧ٌم، سمف دقمٞم٧م وإذا اقمٓمٞم٧م سمف ؾمئٚم٧م إذا اًمذي سم٤مؾمٛمؽ وأؾم٠مخؽ

ومٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ  .(1)اعمٞم٧م دومـ قمٜمد ذًمؽ يمؾ. اًمخ...  وقمزرائٞمؾ واها

 . (1)رضمٚمٞمف قمٜمد اًمٌ٘مرة ووم٤مَت٦م اعمٞم٧م، رأس قمٜمد اًمٙمت٤مب وم٤مَت٦م ىمراءة - 91

 ش.161 - 161/ 1 اعمدظمؾ» اعمٞم٧م قمغم اًمؽماب إه٤مًم٦م قمٜمد اًم٘مرآن ىمراءة - 91

 111 اعم٠ًمخ٦م واٟمٔمر ًمٚمّمٜمٕم٤مين اًمًالم ؾمٌؾ ،67 اًمًٜمـ. »اعمٞم٧م شمٚم٘ملم - 91

 ش111 ص

ة ىمؼم قمغم طمجريـ ٟمّم٥م - 96  ش.71/ 1 ًمٚمِمقيم٤مين آوـم٤مر ٟمٞمؾ. »اعمرأ

 ش.111 - 111 اإلسمداع. »اًم٘مؼم قمٜمد اعمٞم٧م دومـ قم٘م٥م اًمرصم٤مء - 97

 اعم٠ًمخ٦م راضمع. »(1)اًمنميٗم٦م اعمِم٤مهد امم سمٕمده أو اًمدومـ ىمٌؾ اعمٞم٧م ٟم٘مؾ - 98

 ش.119 ص 116

/ 1 اعمدظمؾ. »ىمرهب٤م أو اًمؽمسم٦م ذم سمٞم٧م ذم دومٜمف سمٕمد اعمٞم٧م قمٜمد اًمًٙمـ - 99

 ش.178

 أـمراومٝمؿ يٖمًٚمق طمتك اًمدومـ ُمـ رضمٕمقا  إذا اًمٌٞم٧م دظمقل ُمـ اُمتٜم٤مقمٝمؿ - 111

 ش.176/ 1 ُمٜمف. »اعمٞم٧م أثر ُمـ

 .اًمٜم٤مس ًمٞم٠مظمذه اًم٘مؼم قمغم واًمنماب اًمٓمٕم٤مم ووع - 111

 ش.111/ 1 اًم٘مٜم٤مع يمِمػ 181 آىمتْم٤مء. »اًم٘مؼم قمٜمد اًمّمدىم٦م - 111

                                                           

 اؾمؿ ذيمر ومٞمف أن هذا أظمؽماع قمغم يدل ومم٤م ،ش168 صش »اًمنمقم٦م ذح» ذم ىمٌٚمف وُم٤م هذا اؾمتح٥م (1)

 .[ُمٜمف] ش.116 ص» قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف ؾمٌؼ يمام ُمٓمٚم٘م٤م اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ وٓش قمزرائٞمؾ»

 ش.11/ 1» اهلٞمثٛمل وٕمٗمف ُمرومققم٤م، قمٛمر أبـ قمـ طمدي٨م ذم هذا روي (1)

 .[ُمٜمف] ش.191 ص 111» اعم٠ًمخ٦م ذم ؾمٌؼ يمام أجْم٤م وٕمٞمػ وهق ُمقىمقوم٤م قمٜمف وروى

 .[ُمٜمف] ش.111 ،117/ 1ش »اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤مح» ذم يمام آُم٤مُمٞم٦م ُمذه٥م ُمـ[ 111 ورىمؿ هذا أي] مه٤م (1)
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 قمغم اًمٗم٤موؾ وص٥م قمٚمٞمف، يدور صمؿ رأؾمف، ىمٌؾ ُمـ اًم٘مؼم قمغم اح٤مء ص٥م - 111

 !.وؾمٓمف

 [ 117] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 (1)ومؾحؼوهتو افتعزيي بدع

 ش.811/ 1 قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦م. »اًم٘مٌقر قمٜمد اًمتٕمزي٦م - 111

 اًمًٕم٤مدة ؾمٗمر ،111/ 1 اعمٕم٤مد زاد. »ًمٚمتٕمزي٦م ُمٙم٤من ذم آضمتامع - 111

ئد اًمٌدع قمـ اعم٤ًمضمد إصالح ،17 ص ًمٚمٗمػموزاسم٤مدي  - 181 ص ًمٚم٘م٤مؾمٛمل واًمٕمقا

 ش.161 ص 111 اعم٠ًمخ٦م وراضمع ،181

 ش.161 ص 111 اعم٠ًمخ٦م راضمع. »أج٤مم سمثالصم٦م اًمتٕمزي٦م َتديد - 116

 اًمتٕمزي٦م، امم ي٠ميت ُمـ جلٚمقس اعمٞم٧م سمٞم٧م ذم دمٕمؾ اًمتل اًمٗمرش شمرك - 117

 - 179/ 1 اعمدظمؾ. »يزيٚمقهن٤م ذًمؽ سمٕمد صمؿ أج٤مم ؾمٌٕم٦م مت٣م طمتك يمذًمؽ ومٞمؽميمقهن٤م

 ش.181

 وإي٤مك ورزىمٜم٤م اًمّمؼم، وأخٝمٛمؽ إضمر، ًمؽ اهلل أقمٔمؿ» ب اًمتٕمزي٦م - 118

ًمٜم٤م أنٗمًٜم٤م وم٢من اًمِمٙمر  اهلٜمٞم٦م، وضمؾ قمز اهلل ُمقاه٥م ُمـ وأوٓدٟم٤م وأهٚمٞمٜم٤م واُمقا

 اًمّمالة: يمٌػم سم٠مضمر ُمٜمؽ وىمٌْمف وهور همٌٓم٦م ذم سمف ُمتٕمؽ اعمًتقدقم٦م، وقمقاريف

 أن واقمٚمؿ ومتٜمدم، أضمرك ضمزقمؽ حيٌط وٓ وم٤مصؼم، اطمتًٌتف، ان واهلدى واًمرمح٦م

 ش.ىَمدِ  ومٙم٠من ٟم٤مزل، هق وُم٤م طمزٟم٤م يدومع وٓ ؿمٞمئ٤م يرد ٓ اجلزع

 وم٤مئ٧م، يمؾ ُمـ وظمٚمٗم٤م ُمّمٞم٦ٌم، يمؾ ُمـ قمزاء اهلل ذم إن: »ب اًمتٕمزي٦م - 119

، واي٤مه ومث٘مقا، وم٤ٌمهلل  ش.اًمثقاب طمرم ُمـ اعمحروم وم٢مٟمام وم٤مرضمقا

 ومتح ،111 اسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس. »اعمٞم٧م أهؾ ُمـ اًمٓمٕم٤مم ُمـ اًمْمٞم٤موم٦م اخت٤مذ - 111

                                                           

 [.اجل٤مُمع] إصؾ ذم ومتٜمٔمر احلقار مجٞمع أؾمت٘مص مل  (1)
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 ،181 اعم٤ًمضمد إصالح ،176 - 171/ 1 اعمدظمؾ ،171/ 1 اهلامم ٓسمـ اًم٘مدير

 ش.111 اعم٠ًمخ٦م وراضمع

. اًمًٜم٦م ومت٤مم وإرسمٕملم واًم٤ًمسمع إول اًمٞمقم ذم ًمٚمٛمٞم٧م اًمْمٞم٤موم٦م اخت٤مذ - 111

 ش.179 - 178/ 1 ،111/ 1 اعمدظمؾ ،1111 اعمحٛمدي٦م اًمٓمريؼ ذح ذم اخل٤مدُمل»

 .مخٞمس أول اعمٞم٧م أهؾ ُمـ اًمٓمٕم٤مم اخت٤مذ - 111

 ضمالء» ذم اًمؼميمقي حمٛمد اإلُم٤مم. »اًمٓمٕم٤مم إمم اعمٞم٧م أهؾ دقمقة إضم٤مسم٦م - 111

 ش.77 اًم٘مٚمقب

 اعمدظمؾ. »ووٕمٝم٤م اًمذي آ اًمثالث اًمٚمٞم٤مزم اًمٓمٕم٤مم ُم٤مئدة يرومع ٓ: ىمقهلؿ - 111

 ش.176/ 1

ؤه٤م أو اًمزٓسمٞم٦م قمٛمؾ - 111 ء ذا  اعمدظمؾ. »اًم٤ًمسمع اًمٞمقم ذم سمف شم١ميمؾ ُم٤م وذا

 ش.191/ 1

 دراهؿ وسم٤مقمٓم٤مء سمٕمده، أو ُمقشمف يقم واًمْمٞم٤موم٦م اًمٓمٕم٤مم سم٤مخت٤مذ اًمقصٞم٦م - 116

 ش.111/ 1 اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م. »ُّيٚمؾ أو ًمف يًٌح أو ًمروطمف اًم٘مرآن يتٚمق عمـ ُمٕمدودة

/ 1 ُمٜمف. »أىمؾ أو أيمثر أو ًمٞمٚم٦م أرسمٕملم رضم٤مل ىمؼمه قمٜمد يٌٞم٧م سم٠من اًمقصٞم٦م - 117

 ش.116

 أو ٟمقاومؾ يّمكم ٕن أو اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن ًمتالوة اًمٜم٘مقد ؾمٞمام إوىم٤مف وىمػ - 118

سمف وُّيديط   اًمٜمٌل قمغم يّمكم أو ُّيٚمؾ ٕن . زاره ُمـ ًمروح أو اًمقاىمػ ًمروح صمقا

 ش.111/ 1 ُمٜمف»

 سمجد مل وم٤من ًمف شمٞمن مم٤م سمِمئ إومم اًمٚمٞمٚم٦م ُم٣م ىمٌؾ ًمف اعمٞم٧م وزم شمّمدق - 119

 اًمتٙم٤مصمر وؾمقرة ُمرة، اًمٙمرد وآي٦م اًمٙمت٤مب سمٗم٤مَت٦م ريمٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  ريمٕمتلم صغم

 مهللا هب٤م، أردت ُم٤م وشمٕمٚمؿ اًمّمالة هذه صٚمٞم٧م مهللا: »ىم٤مل ومرغ وم٢مذا ُمرات قمنم

 ش!.اعمٞم٧م ومالن ىمؼم إمم صمقاهب٤م اسمٕم٨م
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 !إـمٕمٛم٦م ُمـ اعمٞم٧م حي٥م يم٤من سمام اعمٞم٧م قمـ اًمتّمدق - 111

 .ورُمْم٤من وؿمٕم٤ٌمن رضم٥م اًمثالصم٦م آؿمٝمر ذم اعمقشمك روح قمـ اًمتّمدق - 111

 ص اًمتٕمٚمٞمؼ راضمعش »181 - 181 اعم٤ًمضمد إصالح. »اًمّمالة إؾم٘م٤مط - 111

 ش.111 ُم٠ًمخ٦م 171

 117 اعم٠ًمخ٦م» واٟمٔمر ،ش61 - 61 اًمًٜمـ. »وقمٚمٞمٝمؿ ًمألُمقات اًم٘مراءة - 111

 ش.191 ص 111 واعم٠ًمخ٦م 171 ص

 ش.61 ،11 ُمٜمف. »ًمٚمٛمٞم٧م اًمًٌح٦م - 111

 ش.ُمٜمف. »ًمف اًمٕمت٤مىم٦م - 111

/ 1 اعمدظمؾ ،17 اًمًٕم٤مدة ؾمٗمر. »ىمؼمه قمٜمد وظمتٛمف ًمف اًم٘مرآن ىمراءة - 116

 .ش167 ،166

 دومٜمقه اًمذي ُمٞمتٝمؿ ىمؼم إمم شمٌٙمػمهؿ وهل: اعمٞم٧م ٓضمؾ، اًمّمٌح٦م - 117

 إصالح ،1781 ،111 - 111/ 1 اعمدظمؾ. »وُمٕم٤مرومٝمؿ وأىم٤مرهبؿ هؿ سم٤مُٓمس

 .ش171 - 171 اعم٤ًمضمد

 اعمدظمؾ. »وهمػمه٤م اًمّمٌح٦م إمم ي٠ميت عمـ اًمؽمسم٦م ذم وهمػمه٤م اًمًٌط ومرش - 118

 ش178/ 1

 ش.ُمٜمف. »اًم٘مؼم قمغم اخلٞمٛم٦م ٟمّم٥م - 119

 ش.81 اًم٘مٚمقب ضمالء. »أيمثر أو أىمؾ أو ًمٞمٚم٦م أرسمٕملم اًم٘مؼم قمٜمد اًمٌٞم٤مت - 111

. سم٤مًمتذيم٤مر اعمًٛمك ؾمٜم٦م يمؾ ُمرور قمٜمد أو آرسمٕملم ًمٞمٚم٦م اعمٞم٧م شم٠مبلم - 111

 ش.111 اإلسمداع»

 ش.111 اعم٠ًمخ٦م اٟمٔمر. »ًمف اؾمتٕمدادا اعمقت ىمٌؾ اًم٘مؼم طمٗمر - 111

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 (1)افؼبقر زيورة بدع

 رأس قمغم وزي٤مرهت٤م اًمٗمرق، ويًٛمقٟمف يقم صم٤مًم٨م اعمقت سمٕمد اًم٘مٌقر زي٤مرة - 111

 ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمٓمٚمٕم٤مت، ويًٛمقهن٤م إرسمٕملم، ذم صمؿ قمنم، اخل٤مُمس ذم صمؿ أؾمٌقع،

 ش.11 - 11 ص اًمزُم٤من آظمر سمدع قمـ اًمٙمِمػ ذم اًمٌٞم٤من ٟمقر. »آظمػمشملم قمغم ي٘متٍم

 شم٘مدم يمام ُمقوقع ومٞمف اًمقارد واحلدي٨م. »مجٕم٦م يمؾ إبقيـ ىمؼم زي٤مرة - 111

 ش.187 ص 111 اعم٠ًمخ٦م ىمٌٞمؾ

 ُمٙمًقرا ظم٤مـمره سم٘مل اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م زي٤مرشمف إمم خيرج مل إذا اعمٞم٧م إن ىمقهلؿ - 111

 ش.177/ 1 اعمدظمؾ. »اًمٌٚمد ؾمقر ُمـ ظمرضمقا  إذا يراهؿ أنف ويزقمٛمقن اعمقيت سملم

 اعم٘م٤مم ًمزي٤مرة اًمْمحك امم اًم٧ًٌم همٚمس إُمقي اجل٤مُمع اًمٜم٤ًمء ىمّمد - 116

 إصالح! »ًمف يٜمقي ح٤م ؾمٌت٤م أرسمٕملم اًمٕمٛمؾ هذا قمغم اًمدأب أن وزقمٛمٝمؿ اًمٞمحٞمقي

 ش111 اعم٤ًمضمد

 !احل٤مضم٦م ىمْم٤مء سمزقمؿ مجٕم٦م أرسمٕملم قمريب اسمـ اًمِمٞمخ ىمؼم ىمّمد - 117

 ش.191/ 1 اعمدظمؾ. »قم٤مؿمقراء يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة - 118

 اسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس. »قمٜمده٤م اًمٜم٤مر واي٘م٤مد ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ ًمٞمٚم٦م زي٤مرهت٤م - 119

 ش.111/ 1 اعمدظمؾ 119

 اًمًٜمـ. »ورُمْم٤من وؿمٕم٤ٌمن ورضم٥م اًمٕمٞمديـ يقُمل ذم اعم٘م٤مسمر إمم ذه٤مهبؿ - 111

 ش.111

 ش.71 اًمًٜمـ ،111 اإلسمداع ،186/ 1 اعمدظمؾ. »اًمٕمٞمد يقم زي٤مرهت٤م - 111

 .واخلٛمٞمس آصمٜملم يقم زي٤مرهت٤م - 111

ئريـ سمٕمض وىمقف - 111 ! نسمًت٠مذٟمق يم٠مهنؿ اًم٤ٌمب قمٜمد اخلِمقع سمٖم٤مي٦م ىمٚمٞمال اًمزا

                                                           

 [.اجل٤مُمع] إصؾ ذم ومتٜمٔمر احلقار مجٞمع أؾمت٘مص مل (1)
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 ش.99 اإلسمداع. »يدظمٚمقن صمؿ

 ش.ُمٜمف. »جيٚمس صمؿ يم٤معمّمكم يديف واوٕم٤م اًم٘مؼم أُم٤مم اًمقىمقف - 111

 .اًم٘مؼم ًمزي٤مرة اًمتٞمٛمؿ - 111

 ُمرة، اًمٙمرد وآي٦م اًمٗم٤مَت٦م ريمٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  اًمزي٤مرة قمٜمد ريمٕمتلم صالة - 116

 !ًمٚمٛمٞم٧م صمقاهب٤م وجيٕمؾ صمالصم٤م، آظمالص وؾمقرة

 ش.168/ 8 اعمٜم٤مر شمٗمًػم. »ًمٚمٛمقشمك اًمٗم٤مَت٦م ىمراءة - 117

 .اعم٘م٤مسمر قمغمش يس» ىمراءة - 118

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ » ىمراءة - 119  آظمر ذم ُمر يمام ُمقوقع طمديثٝم٤م. »ُمرة قمنمة إطمدىش اّللَّ

 ش191 ص 111 اعم٠ًمخ٦م

 هذا شمٕمذب ٓ أن! ط حمٛمد سمحرُم٦م أؾم٠مخؽ إين مهللا: سم٘مقًمف اًمدقم٤مء - 111

 .اعمٞم٧م

ش اًمًالم» قمغمش قمٚمٞمٙمؿ» سمت٘مديؿش اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ: »سمٚمٗمظ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم - 111

 اعم٠ًمخ٦م ذم شم٘مدُم٧م وىمد اًم٤ٌمب ذم اًمقاردة آطم٤مدي٨م مجٞمع ذم يمام ذًمؽ قمٙمس واًمًٜم٦م»

 ش .111

ـَ  َزقَمؿَ ﴿: اًمٙمت٤مب أهؾ ُم٘م٤مسمر قمغم اًم٘مراءة - 111 ِذي ـْ  َأنْ  يَمَٗمُروا اًمَّ  سَمغَم  ىُمْؾ  ُيٌَْٕمُثقا  ًَم

َـّ  َوَريبِّ   .أي٦م[ 7: اًمتٖم٤مسمـ] ﴾.. ًَمُتٌَْٕمُث

/ 1 اعمدظمؾ. »اعم٘مٛمرة اًمٚمٞم٤مزم ذم اعم٘م٤مسمر ذم واًمٙمراد اعمٜم٤مسمر قمغم اًمققمظ - 111

 ش.168

 .اًم٘مٌقر سملم سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ اًمّمٞم٤مح - 111

 ! طم٤مضم٤م اًم٘مٌقر سمٕمض يزور ُمـ شمًٛمٞم٦م - 111

 !يزورهؿ ُمـ سمقاؾمٓم٦م اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ إنٌٞم٤مء إمم اًمًالم إرؾم٤مل - 116
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 وؿم٤مريمٝمـش سمدُمِمؼ» اًمّم٤محلٞم٦م ذم عمزارات اجلٛمٕم٦م يقم اًمٜم٤ًمء اٟمٍماف - 117

 ش.111 اعم٤ًمضمد إصالح. »ـمٌ٘م٤مهتؿ قمغم اًمرضم٤مل ذًمؽ ذم

 وآصم٤مر اًمًالم، قمٚمٞمف اخلٚمٞمؾ ُمٖم٤مرة ُمثؾ سم٤مًمِم٤مم اًمتل آٟمٌٞم٤مء آصم٤مر زي٤مرة - 118

 ش.169 آظمالص شمٗمًػم. »اًمرسمقة همريب ذم ىم٤مؾمٞمقن سمجٌؾ اًمتل اًمثالصم٦م

 !اعمجٝمقل اًمِمٝمٞمد أو اعمجٝمقل اجلٜمدي ىمؼم زي٤مرة - 119

. اعمًٚمٛملم أُمقات إمم اًم٘مرآن وىمراءة يم٤مًمّمالة اًمٕم٤ٌمدات صمقاب إهداء - 161

 ش.171 ص 117 اعم٠ًمخ٦م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ راضمع»

 ،111 ،11 اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة. »ط إًمٞمف إقمامل صمقاب إهداء - 161

/ 8 اعمٜم٤مر شمٗمًػمش 187 - 186» اًمٓمح٤موي قم٘مٞمدة ذح ،11 اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات

 ش.118 - 111 ،171 ،111 ،119

 آؾمالم ؿمٞمخ ومت٤موى. »ًمٚمٛمٞم٧م وُّيديف اًم٘مرآن ي٘مرأ  عمـ أضمرة إقمٓم٤مء - 161

 .ش111

 واًمّم٤محللم آٟمٌٞم٤مء ىمٌقر قمٜمد يًتج٤مب اًمدقم٤مء إن: اًم٘م٤مئؾ ىمقل - 161

 ش.اًمٗمت٤موى»

 ش11 اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات. »آضم٤مسم٦م رضم٤مء قمٜمده ًمٚمدقم٤مء اًم٘مؼم ىمّمد - 161

/ 1» اعمدظمؾ ،11 ُمٜمف. »وهمػمهؿ واًمّم٤محللم آٟمٌٞم٤مء ىمٌقر شمٖمِمٞم٦م - 161

 ش.96 - 91 اإلسمداع ،178

 يرزىمقن سمؼميمتف أهنؿ ىمري٦م ذم يم٤من إذا اًمّم٤مًمح اًم٘مؼم أن سمٕمْمٝمؿ اقمت٘م٤مد - 166

 اًم٘م٤مهرة، ظمٗمػمة ٟمٗمٞم٦ًم اًمًٞمدة: ي٘مقًمقن يمام اًمٌٚمد، ظمٗمػم إٟمف: وي٘مقًمقن ويٜمٍمون،

 قمغم اًمرد. »وهمػمه٤م سمٖمداد ظمٗمراء وومالن وومالن دُمِمؼ ظمٗمػم رؾمالن واًمِمٞمخ

 .ش81 آظمٜم٤مئل

 يم٤مظمتّم٤مص٤مت اظمتّم٤مص٤مت إوًمٞم٤مء أضطم٦م ُمـ يمثػم ذم اقمت٘م٤مدهؿ - 167
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..  احلٛمك ُمرض ُمـ يِمٗمل ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمٕمٞمقن، ُمرض ذم يٜمٗمع ُمـ ومٛمٜمٝمؿ إـم٤ٌمء،

 ش.166 اإلسمداع»

 - 111 اًمٌٙمري قمغم اًمرد» اعمجرب، اًمؽمي٤مق ُمٕمروف ىمؼم: سمٕمْمٝمؿ ىمقل - 168

 .ش111

 أو يب وم٤مؾمتٖم٨م طم٤مضم٦م اهلل إمم ًمؽ يم٤مٟم٧م إذا: عمريده اًمِمٞمقخ سمٕمض ىمقل - 169

 .شُمٜمف. »ىمؼمي قمٜمد اؾمتٖم٨م: ىم٤مل

 ؿمٞمئ٤م ىمٓمع ُمـ أن واقمت٘م٤مد وطمجر ؿمجر ُمـ اًمقزم ىمؼم طمقل ُم٤م شم٘مديس - 171

 .سم٠مذى يّم٤مب ذًمؽ ُمـ

 اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ ضمٝم٦م واؾمت٘مٌؾ اًمٙمرد آي٦م ىمرأ  ُمـ: سمٕمْمٝمؿ ىمقل - 171

! طم٤مضمتف ىمْمٞم٧م ىمؼمه إمم ظمٓمقة شمًٚمٞمٛم٦م يمؾ ُمع خيٓمق ُمرات ؾمٌع قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اجلٞمالين

 .ش119/ 1 اًمٗمت٤موى»

 سمٕمده٤م شمزوج اًمذي زوضمٝم٤م قمـ اعمتقوم٤مة اًمزوضم٦م ىمؼم قمغم اح٤مء رش - 171

 ش.161 اإلسمداع! »اًمٖمػمة طمرارة يٓمٗمئ ذًمؽ أن زاقمٛملم

 ،111 ،118/ 1 اًمٗمت٤موى. »واًمّم٤محللم آٟمٌٞم٤مء ىمٌقر زي٤مرة إمم اًمًٗمر - 171

 111 اإلسمداع 111 اًمٌٙمري قمغم اًمرد ،1 191 اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م ،111/ 1

 وراضمع. »181 ،119 ،111 ،111 ،111 ،11 آظمٜم٤مئل قمغم اًمرد ،ش111 -

 ش.11/ 118 اعم٠ًمخ٦م

 قمٚمٞمف اخلٚمٞمؾ ىمؼم قمٜمد واًمرىمص واعمزاُمػم وإبقاق سم٤مًمٓمٌؾ اًميب - 171

 ش.116/ 1 اعمدظمؾ. »اهلل إمم شم٘مرسم٤م اًمًالم

 ش.111/ 1 ُمٜمف. »اًمٌٜم٤مء داظمؾ ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اخلٚمٞمؾ ةزي٤مر - 171

 ش.111 - 111/ 1 ُمٜمف. »ومٞمٝم٤م واًمًٙمـ اًم٘مٌقر ذم اًمدور سمٜم٤مء - 176

 .ش171 ،171/ 1 ُمٜمف. »قمٚمٞمٝم٤م اخلِم٥م ُمـ أخقاطم٤م أو اًمرظم٤مم ضمٕمؾ - 177
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 ش.171/ 1 ُمٜمف. »اًم٘مؼم قمغم اًمدراسمزيـ ضمٕمؾ - 178

 ش.111 ،111/ 1 اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م ذح. »اًم٘مؼم شمزيلم - 179

 قمـ اعمٜم٤مر شمٗمًػم. »اعمٞم٧م قمغم ُمٜمف واًم٘مراءة اعم٘مؼمة إمم اعمّمحػ محؾ - 181

 ش.167/ 8 أمحد

 اًمٗمت٤موى. »هٜم٤مك اًم٘مرآن ىمراءة ي٘مّمد عمـ اًم٘مٌقر قمٜمد اعمّم٤مطمػ ضمٕمؾ - 181

 ش.11 آظمتٞم٤مرات ،171/ 1

 ش.11 ؿم٤مُم٦م ٕيب اًم٤ٌمقم٨م. »وقمٛمده اًم٘مؼم طمٞمٓم٤من ختٚمٞمؼ - 181

 ص٤مطم٥م أن زاقمٛملم اًمييح داظمؾ وإًم٘م٤موه٤م اًمِمٙم٤موى قمرائض شم٘مديؿ - 181

 ش.11 اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة ،98 اإلسمداع. »ومٞمٝم٤م يٗمّمؾ اًمييح

 .طم٤مضمتٝمؿ ويٗمْمقا  ًمٞمذيمروهؿ إوًمٞم٤مء ىمٌقر ٟمقاومذ قمغم اخلرق رسمط - 181

سمٞمتٝمؿ إوًمٞم٤مء زوار دق - 181  ش.111 اإلسمداع. »هب٤م وشمٕمٚم٘مٝمؿ شمقا

 ش.161/ 1 اعمدظمؾ. »اًمتؼمك سم٘مّمد اًم٘مؼم قمغم واًمثٞم٤مب اعمٜم٤مديؾ إًم٘م٤مء - 186

 !ًمتحٌؾ قمٚمٞمف سمٗمرضمٝم٤م واطمتٙم٤ميمٝم٤م اًم٘مٌقر أطمد قمغم اًمٜمًقة سمٕمض اُمتٓم٤مء - 187

 ،111 ،111/ 1 آقمتّم٤مم ،176 آىمتْم٤مء. »وشم٘مٌٞمٚمف اًم٘مؼم اؾمتالم - 188

 اًم٤ٌمقم٨م ،111 اعمًٚمٛملم أـمٗم٤مل ذم اًمؼميمقى ،191/ 1 اًم٘مٞمؿ ٓسمـ اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م

 .ش91 اإلسمداع ،71

 ش.71 اًم٤ٌمقم٨م. »اًم٘مؼم سمجدار واًمٔمٝمر اًمٌٓمـ إًمّم٤مق - 189

. وٟمحقه قمقد ُمـ اًم٘مؼم جي٤مور سمام أو سم٤مًم٘مؼم، سمدٟمف ُمـ ؿمئ أو سمدٟمف إًمّم٤مق - 191

 ش.111/ 1 اًمٗمت٤موى»

 .ش198 - 191/ 1 آهم٤مصم٦م. »قمٚمٞمٝم٤م اخلدود شمٕمٗمػم - 191

/ 1 اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م. »واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء سم٘مٌقر اًمٓمقاف - 191
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 .ش91 اإلسمداع ،171

 قمروم٦م يقم اًمٔمـ سمف حيًـ ُمـ سمٕمض ىمؼم ىمّمد وهق اًم٘مؼم، قمٜمد اًمتٕمريػ - 191

 ش.118 آىمتْم٤مء. »قمروم٤مت ذم يمام ىمؼمه قمٜمد اًمٕمٔمٞمؿ وآضمتامع

 ش.71 اًمٌٞم٤من ٟمقر ،11 آظمتٞم٤مرات ،181 ُمٜمف. »قمٜمده واًمتْمحٞم٦م اًمذسمح - 191

. اًمدقم٤مء وىم٧م اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝم٤م يٙمقن اًمتل اجلٝم٦م اؾمت٘م٤ٌمل َتري - 191

 ش.166 اًمٌٙمري قمغم اًمرد 171 آىمتْم٤مء»

 .شُمٜمف» اًمّم٤محللم سمٕمض ومٞمٝم٤م اًمتل اجلٝم٦م اؾمتدسم٤مر ُمـ آُمتٜم٤مع - 196

 اًم٘م٤مقمدة»  آضم٤مسم٦م رضم٤مء قمٜمدهؿ ًمٚمدقم٤مء واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ىمٌقر ىمّمد - 197

 11 إظمٜم٤مئل قمغم اًمردش 17 - 17 اًمٌٙمري قمغم اًمرد 117 - 116 ،17 اجلٚمٞمٚم٦م

 .ش117 - 111 - 1 111 آهم٤مصم٦م 11 اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات

 ش119 آىمتْم٤مء ،111 آظمٜم٤مئل قمغم اًمرد. »قمٜمده٤م ًمٚمّمالة ىمّمده٤م - 198

 - 111 اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة 71 اًمٌٙمري قمغم اًمرد. »إًمٞمٝم٤م ًمٚمّمالة ىمّمده٤م - 199

 ش.111/ 1 اًمٓمري٘م٦م قمغم اخل٤مدُمل 198 - 191/ 1 آهم٤مصم٦م ،116

 ش111 ،181 آىمتْم٤مء. »واًمذسمح واًمّمٞم٤مم واًم٘مراءة ًمٚمذيمر ىمّمده٤م - 111

 ،117 ،111 - 111/ 1 آهم٤مصم٦م. »سم٤معم٘مٌقر شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمتقؾمؾ - 111

 .ش11 اًمًٜمـ

 .ش171 شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ آظمالص ؾمقرة شمٗمًػم. »اهلل قمغم سمف آىم٤ًمم - 111

 أؾم٠مل أو اهلل ادع: واًمّم٤محللم آٟمٌٞم٤مء ُمـ اًمٖم٤مئ٥م أو ًمٚمٛمٞم٧م ي٘م٤مل أن - 111

 ش.17 اًمٌٙمري قمغم اًمرد ،119 ،118 ًمف اًم٘مٌقر زي٤مرة ،111 اًم٘م٤مقمدة» شمٕم٤ممم اهلل

 قمغم اٟمٍمين أو أهمثٜمل ومالن ؾمٞمدي ي٤م: يم٘مقهلؿ ُمٜمٝمؿ سم٤معمٞم٧م آؾمتٖم٤مصم٦م - 111

 ،111 ،16 ،18 ،11 - 11 اًمٌٙمري قمغم اًمرد ،111 ،17 ،11 اًم٘م٤مقمدة» قمدوي

 .ش111 اًمًٜمـ
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 ش.118 اًمًٜمـ! »شمٕم٤ممم اهلل دون إُمقر ذم يتٍمف اعمٞم٧م أن اقمت٘م٤مد - 111

 ش.111 ،181 آىمتْم٤مء. »قمٜمده واعمج٤مورة اًم٘مؼم قمٜمد اًمٕمٙمقف - 116

/ 1 اعمدظمؾ! »اًم٘مٝم٘مرى قمغم يٕمٔمٛمقهن٤م اًمتل اعم٘م٤مسمر زي٤مرة ُمـ اخلروج - 117

 .ش69 اًمًٜمـ ،118

 هب٤م ُمـ ىمٌقر زي٤مرة خلّمقص اعمدن إمم اًمقاومديـ اعمدروؿملم سمٕمض ىمقل - 118

 هذه ؾمٙم٤من جلٛمٞمع اًمٗم٤مَت٦م: سمالدهؿ إمم آوسم٦م إرادة قمٜمد وإُمقات إوًمٞم٤مء ُمـ

! وضمٝمف ويٛمًح ويِمػم إًمٞمٝمؿ ويتقضمف ويًٛمٞمٝمؿ ومالن، وؾمٞمدي ومالن ؾمٞمدي اًمٌٚمدة

 ش.69 ُمٜمف»

ط   اًمٜمٌل ذف ذم زي٤مدة اًمٗم٤مَت٦م اهلل، وزم ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ىمقهلؿ - 119

 وأصح٤مب! وإهمقاث اًمٙمت٤مب ومحٚم٦م وإوشم٤مد وإنج٤مب إىمٓم٤مب وإرسمٕم٦م

 يم٤موم٦م اًمٕمٛمقم قمغم اهلل أوًمٞم٤مء وؾم٤مئر سم٤مًمٙمقن واعمدريملم اًمتٕمريػ وأصح٤مب اًمًٚمًٚم٦م

 ش.ُمٜمف! »سمٔمٝمره ويٜمٍمف سمٞمديف وضمٝمف ويٛمًح اًمٗم٤مَت٦م وي٘مرأ  ىمٞمقم، ي٤م طمل ي٤م مجٕم٤م

 171 آظمالص ؾمقرة شمٗمًػم 61 آىمتْم٤مء. »قمٚمٞمف واًمٌٜم٤مء اًم٘مؼم رومع - 111

 ،111/ 1 اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م ذح 66 ًمٚمِمقيم٤مين اًمّمدور ذح. 17 اًمًٕم٤مدة ؾمٗمر

 ش.111

/ 1 اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م قمغم اخل٤مدُمل. »سمٜم٤مء ىمؼمه قمغم يٌٜمك سم٠من اًمتقصٞم٦م - 111

 ش.116

/ 1 اًمٓمري٘م٦م قمغم اخل٤مدُمل ،198 - 196/ 1 اإلهم٤مصم٦م. »اًم٘مٌقر دمّمٞمص - 111

 .ش111

 اًمذهٌل ،171/ 1 اعمدظمؾ. »اًم٘مؼم قمغم ُمقشمف وشم٤مريخ اعمٞم٧م اؾمؿ ٟم٘مش - 111

 ،111/ 1 اًمٓمري٘م٦م قمغم اخل٤مدُمل ،ش196 198/ 1» آهم٤مصم٦م اعمًتدرك، شمٚمخٞمص ذم

 ش.6 - 1 وم٘مرة 118 اعم٠ًمخ٦م ،91 اإلسمداع

 آظمالص ؾمقرة شمٗمًػم. »وآصم٤مر اًم٘مٌقر قمغم واعمِم٤مهد اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء - 111
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 ش.99 اإلسمداع ،111 اًمٌٙمري قمغم اًمرد ،118 ،6 آىمتْم٤مء ،191

/ 1 اًمٗمت٤موى ،9 اإلسمداع. »وقمٜمده٤م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمّمالة ُم٤ًمضمد اعم٘م٤مسمر اخت٤مذ - 111

 ش.9 و 8 وم٘مرة 118 اعم٠ًمخ٦م راضمع ،11 آىمتْم٤مء ،111/ 1 ،178 ،186

 ،181 اعم٤ًمضمد إصالح. »قمٚمٞمف ُمًجد سمٜم٤مء أو اعمًجد، ذم اعمٞم٧م دومـ - 116

 ش.9 وم٘مرة 118 اعم٠ًمخ٦م

 ش.118 آىمتْم٤مء! »اًمٙمٕم٦ٌم اؾمتدسم٤مر ُمع اًمّمالة ذم اًم٘مؼم اؾمت٘م٤ٌمل - 117

 81 اإلسمداع ،191 - 191/ 1 آهم٤مصم٦م ،118 ُمٜمف. »قمٞمدا اًم٘مٌقر اخت٤مذ - 118

 ش.118 اعم٠ًمخ٦م ُمـ 11 اًمٗم٘مرة وراضمع 91 -

 ،178 ،171/ 1 اعمدظمؾ. »ومٞمزوروٟمف ًمٞم٠متقه اًم٘مؼم قمغم ىمٜمديؾ شمٕمٚمٞمؼ - 119

 إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اعم٠ًمخ٦م ،88 اإلسمداع ،116/ 1 اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م ،198 - 191 آهم٤مصم٦م

 ش.ل» وم٘مرة آٟمٗم٤م

ج واًمِمٛمع اًمزي٧م ٟمذر - 111  - 111 آصالح. »ؿمجرة أو ضمٌؾ أو ىمؼم ٓها

 ش.111 وآىمتْم٤مء 111

 ظمرضمقا  أو اعمًجد دظمٚمقا  يمٚمام اًمٜمٌقي اًم٘مؼم زي٤مرة اعمديٜم٦م أهؾ ىمّمد - 111

 طم٘مقق ذم اًمِمٗم٤م ،118 ،117 ،116 ،111 - 111 ،11 آظمٜم٤مئل قمغم اًمرد. »ُمٜمف

 ش.79/ 1» قمٞم٤مض ًمٚم٘م٤ميض اعمّمٓمٗمك

 اًمٕمالُم٦مش 171 رىمؿ اًمٌدقم٦م اٟمٔمر. »ط ىمؼمه ًمزي٤مرة اًمًٗمر - 111

 .رضم٥م ؿمٝمر ذمط   زي٤مرشمف - 111

 سمٕمٞمدا ومٞمف واًم٘مٞم٤مم اعمًجد دظمقل قمٜمد اًمنميػ اًم٘مؼم ضمٝم٦م إمم اًمتقضمف - 111

 اًمٌدقم٦م اٟمٔمر» !اًمّمالة ذم يم٠منف ي٤ًمره قمغم يٛمٞمٜمف واوٕم٤م اخلِمقع سمٖم٤مي٦م اًم٘مؼم قمـ

 .ش191

ُؿْ  َوًَمقْ ﴿ آي٦م وىمراءة آؾمتٖمٗم٤مرط   ؾم١ماًمف - 111 ُٝمؿْ  فَمَٚمُٛمقا  إِذْ  َأهنَّ ًَ  ﴾..َأنُْٗم
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 ش.68 اًمًٜمـ ،116 ،161 ،161 آظمٜم٤مئل قمغم اًمرد. »أي٦م[ 61: اًمٜم٤ًمء]

 111 - 111 اًمٌدع اٟمٔمر. ط سمف اًمتقؾمؾ - 116

 .شمٕم٤ممم اهلل قمغم سمف اإلىم٤ًمم - 117

 .شمٕم٤ممم اهلل دون ُمـ سمف اإلؾمتٖم٤مصم٦م - 118

. اًمٜمٌقي٦م اًمؽمسم٦م ُمـ اًم٘مري٥م اًمٙمٌػم اًم٘مٜمديؾ ذم ورُمٞمٝم٤م ؿمٕمقرهؿ ىمٓمٕمٝمؿ - 119

 ش.71 اًم٤ٌمقم٨م ،166 آسمتداع ُمْم٤مر ذم اإلسمداع»

 اإلسمداع ،69 اًمًٜمـ 161/ 1 اعمدظمؾ. »اًمنميػ سم٤مًم٘مؼم اًمتٛمًح - 111

 ش.166

 ش.ُمٜمٝمام. »شم٘مٌٞمٚمف - 111

 ،161/ 1 اعمدظمؾ ،11 ،11/ 1 اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م» سمف اًمٓمقاف - 111

 ش71 اًم٤ٌمقم٨م ،69 اًمًٜمـ ،166 اإلسمداع

 اًم٤ٌمقم٨م ،166 اإلسمداع. »اًمنميػ اًم٘مؼم سمجدار واًمٔمٝمر اًمٌٓمـ إًمّم٤مق - 111

 ش.71

 سمذًمؽ أطمدهؿ وطمٚمػ اًمنميػ اًم٘مؼم طمجرة ؿم٤ٌمك قمغم اًمٞمد ووع - 111

 !اهلل رؾمقل ي٤م اًمِمٗم٤مقم٦م: وىمٚم٧م ؿم٤ٌميمف قمغم يدك ووٕم٧م اًمذي وطمؼ: سم٘مقًمف

. احلجرة ُمًت٘مٌال، ًمٜمٗمًف ًمٚمدقم٤مء اًمٜمٌقي اًم٘مؼم قمٜمد اًم٘مٞم٤مم إـم٤مًم٦م - 111

 اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م ،181 ،111 ،111 اًمٌٙمري قمغم اًمرد 111 اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة»

 ش.191/ 1 اًمٙمؼمى

 اًم٘مؼم سملم اًمنميٗم٦م اًمروو٦م ذم اًمّمٞمح٤مين اًمتٛمر سم٠ميمؾ اهلل إمم شم٘مرهبؿ - 116

 ش.166 اإلسمداع 71 اًم٤ٌمقم٨م. »واعمٜمؼم

 جمٛمققم٦م. »ىمّم٤مئد وإٟمِم٤مد ظمتٛم٦م ًم٘مراءةط   اًمٜمٌل ىمؼم قمٜمد آضمتامع - 117

 ش.198/ 1 اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ
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 1 ------------------------------------------------ يمت٤مب اجلٜم٤مئز 

 7 --------------------------------هدي ظمػم اجلٜم٤مئز ذم ط  اًمٜمٌل هدي سم٤مب

 8 -------------------- اجلٜم٤مئز ذم ط  هديف قمـ اًمٌٕمد يمؾ سمٕمٞمديـ اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

 9 --------------------------------- يمت٤مب ُم٤م جي٥م قمغم اعمريض ُمرض اعمقت 

 11 ------------ سمرسمف اًمٔمـ وحيًـ ىمدره، قمغم ويّمؼم اهلل، سم٘مْم٤مء يرى أن اعمريض قمغم جي٥م

 11 --------------------------- واًمرضم٤مء اخلقف سملم يٙمقن أن اعمريض قمغم يٜمٌٖمل

 11 -------------------------------------------- اعمقت متٜمل طمرُم٦م

 11 ------------------------------------------ شمديٜم٤ًم اعمقت متٜمل ضمقاز

 11 ----------- سم٤مًمقصٞم٦م آؾمتٕمج٤مل ووضمقب هب٤م أوص وإٓ ٕصح٤مهب٤م احل٘مقق شم٠مدي٦م وضمقب

 11 -------------------------------- اًمقرصم٦م همػم ُمـ ًمألىمرسم٤مء اًمقصٞم٦م وضمقب

 11 -------------------------------- اًمقصٞم٦م ذم اًمثٚم٨م قمـ اًمزي٤مدة ضمقاز قمدم

 11 ------------------------------------------- اًمقصٞم٦م قمغم اإلؿمٝم٤مد

 11 --------------------------------------------- ًمقارث وصٞم٦م ٓ

ر طمرُم٦م  11 ---------------------------------------- اًمقصٞم٦م ذم اإلضا

 16 -------------------------------------- ُمردودة سم٤مـمٚم٦م اجل٤مئرة اًمقصٞم٦م

 16 ------------------- اجلٝمؾ يًقد قمٜمدُم٤م اًمًٜم٦م قمغم واًمدومـ سم٤مًمتجٝمٞمز اًمقصٞم٦م وضمقب

 17 -------------------------------------- اًمقوم٤مة قمٜمد اًمقصٞم٦م ُمنموقمٞم٦م

 17 ----------------------- إًمٞمٝم٤م وُم٤م اًمدقمقة سمٜمٞم٦م اعمًٚمؿ همػم اعمريض زي٤مرة ُمنموقمٞم٦م

 18 -------------- ؿمٞمٓم٤مٟم٤من قمٜمده ىمٕمد اعمقت قمٜمد يم٤من إذا اإلٟم٤ًمن أن ومٞمف اًمذي احلدي٨م طم٤مل

 11 ------------------------------------------- يمت٤مب شمٚم٘ملم اعمحتي 

 11 ---------------- سم٤مخلػم إٓ طميشمف ذم اًمتٙمٚمؿ وقمدم ًمٚمٛمٞم٧م، واًمدقم٤مء اعمحتي، شمٚم٘ملم

 11 ------------ إي٤مه وشمًٛمٞمٕمٝم٤م ًمٚمٛمٞم٧م ذيمره٤م جمرد ٓ اًمِمٝم٤مدة ي٘مقل سم٠من اعمٞم٧م أُمر هق اًمتٚم٘ملم

 11 --------------------- اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق وشمقضمٞمٝمف اعمٞم٧م قمٜمد يس ىمراءة ذم طمدي٨م يّمح مل

 11 ----------------------- قمٚمٞمف ماإلؾمال ًمٞمٕمرض اًمٙم٤مومر ًمقوم٤مة اعمًٚمؿ طمْمقر ضمقاز

 11 ------------------------------ يمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضيـ ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧م 

 17 ---------------------------------------- ًمف واًمدقم٤مء اعمٞم٧م إهمامض

 11 -------------------------------- اًمتقطمٞمد ؿمٝم٤مدة اعمحتي شمٚم٘ملم ُمنموقمٞم٦م

 11 ----------------------------------- اعمحتي قمٜمد سم٤مًم٘مرآن اعمًجؾ ومتح

 11 --------------------------------------- اعمٞم٧م شمٚم٘ملم ُمنموقمٞم٦م قمدم

 11 -------------------------------- اًمٌدقمل واًمتٚم٘ملم ًمٚمٛمٞم٧م اًمنمقمل اًمتٚم٘ملم

 17 ------------------------------ يمت٤مب ُم٤م جيقز ًمٚمح٤مضيـ قمٜمد اعمٞم٧م وهمػمهؿ 
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 19 --------------------------------أج٤مم صمالصم٦م وشم٘مٌٞمٚمف اعمٞم٧م وضمف يمِمػ ضمقاز

 11 --------------------------------------يمت٤مب ُم٤م جي٥م قمغم أىم٤مرب اعمٞم٧م 

 11 ------------------------------------- اعمٞم٧م أىم٤مرب قمغم اًمّمؼم وضمقب

 11 ---------------------------------- قمٔمٞمؿ أضمر ًمف إوٓد ووم٤مة قمغم اًمّمؼم

 11 -------------------------------------------- آؾمؽمضم٤مع وضمقب

 11 --------------------- وم٠مىمؾ أج٤مم صمالصم٦م همػمه وقمغم أؿمٝمر أرسمٕم٦م زوضمٝم٤م قمغم اعمرأة طمداد

 11 -------------------------- ًمف إرو٤مءً  ضمٝم٤مزو همػم قمغم ًمٚمحداد اعمرأة شمرك أومْمٚمٞم٦م

 17 ------------------------------------- يمت٤مب  ُم٤م حيرم قمغم أىم٤مرب اعمٞم٧م 

 19 ----------------------------------------- اعمٞم٧م قمغم اًمذ٤مطم٦م طمرُم٦م

 11 -------------------------------------- أهٚمف سمٌٙم٤مء اعمٞم٧م شمٕمذي٥م ُمٕمٜمك

 11 ---------------------------- أهٚمف(؟ سمٌٙم٤مء يٕمذب اعمٞم٧م )إن طمدي٨م: ذح ُم٤م

 11 --------------------------------- أهٚمف سمٌٙم٤مء اعمٞم٧م شمٕمذي٥م طمدي٨م شمٗمًػم

 11 --------------------- قمٚمٞمف أهٚمف سمٌٙم٤مء اعمٞم٧م شمٕمذي٥م ُمـ إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م ُمٕمٜمك

 16 --------------- طمٞم٤مشمف ذم يٜمٙمره مل سمٛمـ ُم٘مٞمد أنف إٓ فم٤مهره قمغم أهٚمف ٦مسمٜمٞم٤مطم اعمٞم٧م شمٕمذي٥م

 16 ---------------------------------- أهٚمف سمٌٙم٤مء اعمٞم٧م قمذاب ُمـ اعم٘مّمقد

 17 ----------------------------------- اجلٞمقب وؿمؼ اخلدود ضب طمرُم٦م

 17 ------------------------------------ اعمٞم٧م قمغم طمزًٟم٤م اًمِمٕمر طمٚمؼ طمرُم٦م

 18 ------------------------------------ اعمٞم٧م قمغم طمزًٟم٤م اًمِمٕمر ٟمنم طمرُم٦م

 18 -------------- ذًمؽ سمٕمد طمٚم٘مٝم٤م صمؿ اعمٞم٧م قمغم حلزهنؿ ًمٚمح٤مهؿ اًمرضم٤مل سمٕمض إقمٗم٤مء طمرُم٦م

 18 ----------------------- وٟمحقه اعمٜم٤مئر رؤوس قمغم اعمٞم٧م ُمقت قمغم اإلقمالن طمرُم٦م

 19 --------------------------------------------- يمت٤مب اًمٜمٕمل اجل٤مئز 

 61 ----------------------- ذقمل سمٛمحٔمقر ي٘مؽمن مل إذا ومٞمام اًمقوم٤مة قمـ اإلقمالن ضمقاز

 61 -------------------------- ًمف آؾمتٖمٗم٤مر ـمٚم٥م اعمٞم٧م ووم٤مة قمـ ًمٚمُٛمخؼِم  يًتح٥م

 61 ------------------------------- ومالن( روح قمغم )اًمٗم٤مَت٦م اًمٜم٤مس ىمقل سمدقمٞم٦م

 61 ---------------- ظم٤مص٦م وٟمنمات اجلرائد صٗمح٤مت قمغم اًمٜمٕمل اعمنموع: همػم اًمٜمٕمل ُمـ

 61 --------------------------------------- يمت٤مب قمالُم٤مت طمًـ اخل٤ممت٦م 

 67 ------------------------------- سم٤مًمِمٝم٤مدة اًمٜمٓمؼ اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 67 ---------------------------- اجلٌلم سمرؿمح اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 68 ------------------------ هن٤مره٤م أو اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 68 ------------------------ اًم٘مت٤مل ؾم٤مطم٦م ذم آؾمتِمٝم٤مد اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 69 ------------------------- اهلل ؾمٌٞمؾ ذم هم٤مزًي٤م اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ
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 69 ------------------------------ سم٤مًمٓم٤مقمقن اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 71 ----------------------------- اًمٌٓمـ سمداء اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 71 --------------------------- واهلدم سم٤مًمٖمرق اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 71 --------------------وًمده٤م سم٥ًٌم ٟمٗم٤مؾمٝم٤م ذم اعمرأة ُمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 71 ------------------------اجلٜم٥م وذات سم٤محلرق اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 71 ------------------------------ اًمًؾ سمداء اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 71 -------------- همّمٌف اعمراد اح٤مل قمـ اًمدوم٤مع ؾمٌٞمؾ ذم اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 71 --------------------- واًمٜمٗمس اًمدـي قمـ اًمدوم٤مع ؾمٞمؾ ذم اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

سمًٓم٤م اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ  71 ------------------------ اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ُمرا

 71 -------------------------- ص٤مًمح قمٛمؾ قمغم اخل٤ممت٦م:اعمقت طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 71 -------------------------------- اًمٙمًقف قمٜمد ُم٤مت عمـ ومْمؾ هٜم٤مك هؾ

 71 ------------ يٌتًؿ يراه أو اعمٞم٧م، ضمٚمد سمٞم٤مض اعمٖمًؾ رؤي٦م اخل٤ممت٦م طمًـ قمالُم٤مت ُمـ هؾ

 71 ------------------------------- واًمٖمرق دمسم٤مهل اعمقت ُمـ آؾمتٕم٤مذة طمٙمؿ

 71 ---------------------------------------- ؿمٝم٤مدة؟ اًمٗمج٠مة اعمقت هؾ

 77 --------------------------------------- يمت٤مب  صمٜم٤مء اًمٜم٤مس قمغم اعمٞم٧م 

 79 ---------------------------- وومْمٚمف اًمٕم٤مروملم اًمّم٤مدىملم ُمـ اعمٞم٧م قمغم اًمثٜم٤مء

 81 -------------------- ٦مومٞمف..سمدقم شمِمٝمدون ُم٤م  اجلٜم٤مزة: صالة قم٘م٥م اًمٜم٤مس سمٕمض ىمقل

 81 ---------------------------------------- سم٤مخلػم ًمٚمٛمٞم٧م اًمِمٝم٤مدة أثر

 81 --------------------------------------- يمت٤مب همًؾ اعمٞم٧م وأطمٙم٤مُمف 

 81 ------------------------------------------ وأطمٙم٤مُمف اعمٞم٧م همًؾ

 81 ------------------------------------------ اًمٖمًؾ أثٜم٤مء اعمٞم٧م ؾمؽم

 81 ------------------------------------------ اعمحِرم اعمٞم٧م ُيٓمٞم٥َّم ٓ

 81 --------------------------------- واًمٕمٙمس ًمزوضمتف اًمرضمؾ شمٖمًٞمؾ ضمقاز

 81 -------------------------------- شمٖمًؾ؟ يمٞمػ اًمرضم٤مل سملم اعمرأة ُم٤مشم٧م إذا

ؾ قمغم ًِّ  86 -------------------------------- اًمٖمًؾ سمًٜمـ قم٤مروًم٤م يٙمقن أن اعمٖم

 86 ------------------------------------------ اعمٞم٧م همًؾ شمقزم ومْمؾ

ؾ عمـ يًتح٥م ًّ  87 ------------------------------------ يٖمتًؾ أن ُمٞمت٤مً  هم

 88 --- اًمقضمقب؟ قمغم يدل إُمر وهؾ ومٚمٞمتقو٠م( محٚمف وُمـ ومٚمٞمٖمتًؾ ُمٞمًت٤م همًؾ )ُمـ طمدي٨م صح٦م ُم٤م

 88 ----------------------------------------- ٞم٧ماعم شمقوئ٦م شمنمع هؾ

 89 -------------------------------------- اعمٕمريم٦م ؿمٝمٞمد همًؾ ينمع ٓ

 91 ------------------------------------ قمٚمٞمف واًمّمالة اعمٞم٧م همًؾ يمٞمٗمٞم٦م
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 91 ---------------------------------------- طمرىم٤مً  ُم٤مت ُمـ همًؾ طمٙمؿ

 91 -------------------------------------------- يمت٤مب شمٙمٗملم اعمٞم٧م 

 91 ------------------------------------------- اعمٞم٧م شمٙمٗملم وضمقب

 91 ------------------------- همػمه خيٚمِّػ مل وًمق اعمٞم٧م، ُم٤مل ُمـ يٙمقن صمٛمٜمف أو اًمٙمٗمـ

 91 ----------------------- اعمٞم٧م دنسم مجٞمع يًؽم ؾم٤مسمٖم٤م ـم٤مئال اًمٙمٗمـ يٙمقن أن يٜمٌٖمل

 96 ------------------------- احلٞم٤مة ذم اعمٞم٧م ًم٤ٌمس ضمٜمس ُمـ اًمٙمٗمـ يمقن يِمؽمط ٓ

 اإلذظمر ُمـ ؿمٞمئ٤م قمٚمٞمف ضمٕمؾ ُمٙمِمقوم٤مً  ُمٜمف سم٘مل وُم٤م ضمًده، ُمـ ـم٤مل وُم٤م رأؾمف سمف ؾُمؽم اًمٙمٗمـ و٤مق إذا

 96 --------------------------------------------------- وٟمحقه

 97 -------------------------- إيمٗم٤من ىَمٚم٧َّم إذا واطمد يمٗمـ ذم اجلامقم٦م شمٙمٗملم ضمقاز

 98 ------------------------- ومٞمٝم٤م يدومـ سمؾ ومٞمٝم٤م ىمتؾ اًمذي اًمِمٝمٞمد صمٞم٤مب ٟمزع جيقز ٓ

 98 ------------------------- ٤مسمفصمٞم ومقق أيمثر أو واطمد سمثقب اًمِمٝمٞمد شمٙمٗملم يًتح٥م

 99 --------------------------------- ومٞمٝمام ُم٤مت اًمٚمذيـ صمقسمٞمف ذم يٙمٗمـ اعمحرم

 99 --------------------------------------- اًمٙمٗمـ ذم اًمٌٞم٤مض اؾمتح٤ٌمب

 99 --------------------------------------- اًمٙمٗمـ ذم اًمتثٚمٞم٨م اؾمتح٤ٌمب

 111 ------------------------------- طمؼمة صمقب إيمٗم٤من أطمد يمقن اؾمتح٤ٌمب

 111 -----------------------------------------اًمٙمٗمـ شمٌخػم اؾمتح٤ٌمب

 111 ----------------------------------------- اًمٙمٗمـ ذم اعمٖم٤مٓة طمرُم٦م

 111 ------------------- يم٤مًمرضم٤مل ذًمؽ ذم واًمٜم٤ًمء أيمٗم٤من، صمالصم٦م قمغم آىمتّم٤مر اًمقاضم٥م

 111 ------------------------------- ومرق وٓ يم٤مًمرضمؾ اًمٙمٗمـ أطمٙم٤مم ذم اعمرأة

 111 ---------------------------------------- اعمرأة؟ شمٙمٗمـ صمقب يمؿ ذم

 111 ------------------------------- اعمٞم٧م ًمًؽم اًمٙمٗمـ إـم٤مًم٦م قمدم قمـ اًمزضمر

 111 --------------------------- اًمًٚمػ قمٜمد ُمٕمرووًم٤م يم٤من اًم٘مؼم ذم اًمٙمٗمـ قم٘مد طمؾ

 111 ------------ قمراة؟ طمنمهؿ وسملم سم٤مٕيمٗم٤من اًم٘مٌقر ُمـ اعمقشمك ظمروج أدًم٦م سملم اجلٛمع يمٞمػ

 117 --------------------------------------- يمت٤مب محؾ اجلٜم٤مزة واشم٤ٌمقمٝم٤م 

 119 ------------------------------------- واشم٤ٌمقمٝم٤م اجلٜم٤مزة محؾ وضمقب

 119 ---------------------------------------- ُمرشمٌتلم قمغم اجلٜم٤مئز اشم٤ٌمع

 111 --------------------------------- شمٜمزيف هنل اجلٜم٤مئز اشم٤ٌمع قمـ اًمٜم٤ًمء هنل

 111 ------------------------------- اًمنميٕم٦م خي٤مًمػ سمام اجلٜم٤مئز شمتٌع أن جيقز ٓ

 111 --------------------------------- سمدقم٦م اجلٜم٤مزة أُم٤مم سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع

 111 ------------------------------- اجلٜم٤مزة ىمدام ضمٝمًرا  واًمتٝمٚمٞمؾ اًمتٙمٌػم سمدقمٞم٦م

ع وضمقب  111 ---------------------------------------- سم٤مجلٜم٤مزة اإلها
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ع إُمر  111 ---------------------------------------- سم٤مجلٜم٤مزة سم٤مإلها

 111 ظمٚمٗمٝم٤م ومٞمًػم اًمرايم٥م ٓإ ُمٜمٝم٤م، ىمري٤ٌم يٙمقن أن قمغم وي٤ًمره٤م، يٛمٞمٜمٝم٤م وقمـ اجلٜم٤مزة أُم٤مم اعمٌم ضمقاز

 111 ---------------------------------------أومْمؾ اجلٜم٤مزة ظمٚمػ اعمٌم

 111 --------------------------------------- اجلٜم٤مزة وراء يًػم اًمرايم٥م

 111 ------------------------- يمراه٦م سمال ضم٤مئز اجلٜم٤مزة ُمـ آٟمٍماف سمٕمد اًمريمقب

 116 اًمًٞم٤مرات ذم وهؿ هل٤م اعمِمٞمٕملم وشمِمٞمٞمع ًمٚمجٜم٤مئز، خمّمّم٦م ؾمٞم٤مرة أو قمرسم٦م قمغم اجلٜم٤مزة محؾ ينمع ٓ

 117 ----------------------------------------- ُمٜمًقخ ًمٚمجٜم٤مزة ماًم٘مٞم٤م

 118 ----------------------------------- ُمٜمًقخ اجلٜم٤مزة قمغم اًم٘مٞم٤مم طمدي٨م

ٜم٦م ع ُمـ ي٘مٕمد ٓأ اًم  119 ----------------------- اًمرضم٤مل ُمٜم٤ميم٥م قمـ شمقوع طمتك اجلٜم٤مزة اشٌم

 119 ---------------------------------------------- اجلٜم٤مزة شَمَٙمٚمهؿ

 111 ---------------------------------- اجلٜم٤مزة محؾ عمـ اًمقوقء اؾمتح٤ٌمب

 111 ----------------------------- ضمٜم٤مزشمف؟ اشم٤ٌمع ىمٌؾ اعمٞم٧م طم٤مل قمـ ُي٠ًمل هؾ

 111 -------------------------------- شمقوع طمتك ًمٚمجٜم٤مزة سم٤مًم٘مٞم٤مم إُمر ٟمًخ

 111 ---------------------------------------- يمت٤مب اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة 

 111 --------------------------------------- يمٗم٤مي٦م ومرض اجلٜم٤مزة صالة

 111 --------------------------------- اجلٜم٤مزة صالة وضمقب ُمـ ُيًتثٜمك ُمـ

 116 ----------------------------- )اًمٓمٗمؾ( دم٥م: وٓ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة شُمنمع ممـ

 117 ---------------------------- )اًمِمٝمٞمد( دم٥م: وٓ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة شُمنمع ممـ

 118 ---------------- اهلل( طمدود ُمـ طمد   ذم ىُمتؾ )ُمـ دم٥م: وٓ قمٚمٞمـٝمـؿ اًمّمـالة شُمِمـرع ممـ

 119 -------------------- اعمٕم٤ميص( ذم اعمٜمٌٕم٨م )اًمٗم٤مضمر دم٥م: وٓ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة شُمنمع ممـ

 111 ------- ديٜمف( سمف ُي٘م٣م ُم٤م اح٤مل ُمـ يؽمك مل اًمذي )اعمديـ دم٥م: وٓ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة شُمنمع ممـ

 111 ----------------------------- صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م اعمٞم٧م قمغم اًمديـ وامن ذم

 111 سمٕمض( دون سمٕمْمٝمؿ قمٚمٞمف صغم أو قمٚمٞمف ُيّمغم أن ىمٌؾ دومـ )ُمـ دم٥م: وٓ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة شُمنمع ممـ

 111 -- احل٤مض( صالة قمٚمٞمف يّمغم ُمـ ومٞمٝم٤م ًمٞمس سمٚمد ذم ُم٤مت )ُمـ دم٥م: وٓ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة شُمنمع ممـ

 116 ------------------------------ اًمٖم٤مل وقمغم ديـ قمٚمٞمف ُمـ قمغم اًمّمالة شمرك

 116 --------------------- واعمٜم٤موم٘ملم اًمٙمٗم٤مر قمغم واًمؽمطمؿ وآؾمتٖمٗم٤مر اًمّمالة طمرُم٦م

 111 ----------------------------------- اجلٜم٤مزة صالة ذم اجلامقم٦م وضمقب

 111 ------------------------- صمالصم٦م اجلٜم٤مزة: صالة ذم اجلامقم٦م اٟمٕم٘م٤مد ذم ورد ُم٤م أىمؾ

 111 ------------------------------- وأنٗمع ًمٚمٛمٞم٧م أومْمؾ يم٤من اجلٛمع يمثر يمٚمام

 111 ------- ومّم٤مقمدا صٗمقف صمالصم٦م آُم٤مم وراء جلٜم٤مزةا صالة ذم اح٠مُمقُمقن َيُّمػ أن ويًتح٥م

 111 ----------------طمذاءه وًمٞمس ظمٚمٗمف ي٘مػ وم٢مٟمف واطمـد رضمـؾ همػم آُم٤مم ُمع يقضمد مل إذا
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 111 ------------------------ اًمقزم ُمـ اجلٜم٤مزة صالة ذم سم٤مُٓم٤مُم٦م أطمؼ ٟم٤مئ٦ٌم أو اًمقازم

 111 ---- اعمٕمروف اًمؽمشمٞم٥م قمغم صمؿ اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ سم٤مإلُم٤مُم٦م وم٤مٕطمؼ ٟم٤مئٌف، أو اًمقازم حيي مل إذا

 يم٤مٟمقا  وًمق - اًمذيمقر وضمٕمٚم٧م واطمدة، صالة قمٚمٞمٝم٤م ُصكم واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل ُمـ قمديدة ضمٜم٤مئز اضمتٛمٕم٧م إذا

 111 ------------------------- اًم٘مٌٚم٦م يكم مم٤م اإلٟم٤مث وضمٜم٤مئز ُٓم٤مم،ا يكم مم٤م - صٖم٤مرا

 116 ------------------ صالة -اضمتٛمٕم٧م إذا – اجلٜم٤مئز ُمـ واطمدة يمؾ قمغم يّمغم أن جيقز

 116 ---------------------------------- اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة دمقز

 117 ----------- اجلٜم٤مئز قمغم ًمٚمّمالة ُمٕمد ُمٙم٤من ذم اعمًجد ظم٤مرج اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة إومْمؾ

 118 --------------------------------- اًم٘مٌقر سملم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة جيقز ٓ

ة ووؾمط اًمرضمؾ، رأس وراء اجلٜم٤مزة صالة ذم آُم٤مم ي٘مػ  119 -------------------- اعمرأ

 111 -------------------------------- شمًع إمم أرسمع ُمـ اجلٜم٤مزة قمغم اًمتٙمٌػمات

 111 -------------------------------------------- شمٙمٌػمات اخلٛمس

 111 ---------------------------------------- شمٙمٌػمات واًمًٌع اًم٧ًم

 111 --------------------------------------------- شمٙمٌػمات اًمتًع

 111 --------------------------- شمًع إمم أرسمع ُمـ سم٠ميمثر اجلٜم٤مئز قمغم اًمتٙمٌػم صمٌقت

 111 ------------- اًم٤ٌمىمل دون إومم ًمتٙمٌػمةا ذم اجلٜم٤مزة صالة ذم اًمتٙمٌػم ذم اًمٞمديـ رومع ينمع

 111 ------ اجلٜم٤مزة صالة ذم اًمّمدر قمغم واًم٤ًمقمد واًمرؾمغ اًمٞمنى يمٗمف فمٝمر قمغم اًمٞمٛمٜمل اًمٞمد ووع

 116 ------------------------------- إومم اًمتٙمٌػمة سمٕمد رةوؾمق اًمٗم٤مَت٦م ىمراءة

 118 --------------------------- اجلٜم٤مزة صالة ذم آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ُمنموقمٞم٦م قمدم

ا  شمٙمقن اجلٜم٤مزة صالة ذم اًم٘مراءة  119 ----------------------------------- هًّ

 119 ------------------------------ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتٙمٌػمة سمٕمد ط  اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة

 161 ---------------------------- اجلٜم٤مزة صالة ذم ط  اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صٞمٖم٦م

 161 ----------------------------------- اًمتٙمٌػمات سم٤مىمل ذم ًمٚمٛمٞم٧م اًمدقم٤مء

 161 -------------------------------------- اح٠مثقرة اجلٜم٤مزة صالة أدقمٞم٦م

 161 ---------------------------- ُمنموع واًمتًٚمٞمؿ إظمػمة اًمتٙمٌػمة سملم اًمدقم٤مء

 161 ----------------------- اجلٜم٤مزة قمغم اًمدقم٤مء ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م اظمتالف ؾم٥ٌم

 161 -------------------------------- ـمٗمالً  قمٚمٞمف اعمّمغمَّ  يم٤من إذا اًمدقم٤مء صٞمٖم٦م

 161 --------------------- ٞمفقمٚم دًمٞمؾ ٓ وم٘مط اًمث٤مًمث٦م اًمتٙمٌػمة ذم ًمٚمٛمٞم٧م اًمدقم٤مء ختّمٞمص

ُمًٚمؿ ومٞمف يؽمدد أن يٜمٌٖمل ٓ مم٤م اًمٜم٤مس، سمٕمض اؾمتحًٜمف ُم٤م قمغم اجلٜم٤مزة صالة ذم اح٠مثقرة إدقمٞم٦م إيث٤مر

 ------------------------------------------------------ 161 

 161 -------------------------------------- اجلٜم٤مزة صالة ذم اًمتًٚمٞمٛمت٤من

 161 ---------------------------------- واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م قمغم آىمتّم٤مر ضمقاز
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 166 -------------------------------------- اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم )وسمريم٤مشمف( زي٤مدة

ا  يٙمقن أن اًمتًٚمٞمؿ ذم اًمًٜم٦م  166 ------------------------------------ هًّ

 167 -------- ًميورة إٓ ومٞمٝم٤م اًمّمالة َترم اًمتل اًمثالصم٦م آوىم٤مت ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة دمقز ٓ

 168 ---------------------------- أومْمؾ واعمّمغم اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة صالة ضمقاز

 171 ----------- اعمًجد ذم يمقهن٤م ضمقاز ُمع اعمّمغم ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة إومم أن قمغم اًمدًمٞمؾ

 171 --------------------------------- ىمؼمه ذم وهق اعمٞم٧م قمغم اًمّمالة ضمقاز

 171 --------------------------------------- اجلٜم٤مزة صالة قمـ اإلقمالن

 171 ------------------------------------ اجلٜم٤مزة شمٙمٌػمات ُمع اًمٞمديـ رومع

 171 -------------------------- قمٚمٞمٝم٤م؟ ٟمّمكم هؾ إٟم٤ًمن حلؿ ُمـ ىمٓمٕم٦م وضمدٟم٤م إذا

 171 -------------------- (ًمف رء ومال اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة قمغم صغم )ُمـ طمدي٨م: ُمٕمٜمك

 171 ------------------------------------------- اًمً٘مط قمغم اًمّمالة

 176 ------------------------------------ اخلٛمر ؿم٤مرب قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 176 ------------------------------------- اعم٘مؼمة ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة

 177 ------------------------ اًمٜمٌقي٦م اخلّم٤مئص ُمـ دومٜمف سمٕمد اعمٞم٧م قمغم اًمّمالة هؾ

 178 ------------------------------- اجلٜم٤مئز صالة أثٜم٤مء اعمّمكم ٟمٔمر يٙمقن أجـ

 178 --------------------- اجلٜم٤مزة صالة همػم ذم اعمّمٚملم يدي سملم اجلٜم٤مزة ووع طمٙمؿ

 181 ----------------------- اجلٜم٤مزة صالة همػم ذم اعمّمٚملم أُم٤مم اجلٜم٤مزة ووع جيقز ٓ

 181 -------------------------- اًمٗمريْم٦م ذم اعمّمٚملم يدي سملم اجلٜم٤مزة ووع طمٙمؿ

 181 ------------------------------------- اعم٘مؼمة ذم اجلٜم٤مزة صالة طمٙمؿ

 181 ---------------------- ُمٗمًدة؟ إمم ؾمٞم١مدي اًمٖم٤مئ٥م صالة شمرك يم٤من إذا احلٙمؿ ُم٤م

 181 -- اًمدٟمٞم٤م سم٘م٤مع ذم اًمٞمقم هذا ذم ؿمؽ سمال ُم٤مت ىمد ُمًٚماًم  أن سمدقمقى يقُمًٞم٤م اًمٖم٤مئ٥م صالة صالة طمٙمؿ

 181 --------------------------------قمٜمف ختٗمػ اعمٞم٧م قمغم ط  اًمٜمٌل صالة

 181 ------------------------------------------- اًمٖم٤مل قمغم اًمّمالة

سمٕمف   187 ------------------------------------------ يمت٤مب اًمدومـ وشمقا

 189 ----------------------------------- يم٤مومًرا  يم٤من وًمق اعمٞم٧م دومـ وضمقب

 191 ----------------------------- ُمًٚمؿ ُمع يم٤مومر وٓ يم٤مومر، ُمع ُمًٚمؿ يدومـ ٓ

 191 ----------------------------------------- اعم٘مؼمة ذم اًمدومـ اًمًٜم٦م

 191 -------------- اعم٘م٤مسمر إمم يٜم٘مٚمقن وٓ اؾمتِمٝم٤مدهؿ ُمقاـمـ ذم يدومٜمقن اعمٕمريم٦م ذم اًمِمٝمداء

 191 ------------------------------------- صمالصم٦م أوىم٤مت ذم اًمدومـ جيقز ٓ

 197 -------------------- اعمّم٤ٌمح اؾمتٕمامل ُمع وًمق ضم٤مز ًمٞمال، اعمٞم٧م ًمدومـ اوٓمروا إن

 197 ------------ اعمٞم٧م شمٖمػم ظمٞمػ إذا إٓ ه٦ماًمٙمرا  وىم٧م ظمروج إمم اعمٞم٧م دومـ شم٠مظمػم وضمقب
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 198 ----------------- احلٙمؿ؟ هذا ذم اجلٜم٤مزة صالة شمدظمؾ وهؾ ًمٚمّمالة اًمٙمراه٦م أوىم٤مت

 199 -------------------------------- وَتًٞمٜمف وشمقؾمٞمٕمف اًم٘مؼم، إقمامق وضمقب

 199 ------------------------------ أومْمؾ وإول اًم٘مؼم ذم واًمِمؼ اًمٚمحد ضمقاز

 111 ----------------------- اًميورة قمٜمد أيمثر أو اصمٜم٤من اًم٘مؼم ذم ُيدومـ أن ُمـ سم٠مس ٓ

 111 ------------------------- اًمٜم٤ًمء وند اًمرضم٤مل أنثك يم٤من وًمق اعمٞم٧م إٟمزال يتقمم

 111 ---------------------------------------- سم٢مٟمزاًمف أطمؼ اعمٞم٧م أوًمٞم٤مء

 111 -------------------------------- سمٜمٗمًف زوضمتف دومـ يتقمم أن ًمٚمزوج جيقز

 111 ------------------- اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ يٓم٠م مل يم٤من إذا سمام ُمنموط ًمزوضمتف اًمرضمؾ دومـ ضمقاز

 111 ---------------------------------- اًم٘مؼم ُم١مظمر ُمـ اعمٞم٧م إدظم٤مل اًمًٜم٦م

 111 وي٤ًمره٤م اًم٘مٌٚم٦م يٛملم إمم ورضماله فورأؾم اًم٘مٌٚم٦م، ىُم٤ٌمًم٦م ووضمٝمف اًمٞمٛملم، ضمٜمٌف قمغم ىمؼمه ذم اعمٞم٧م جيٕمؾ

 111 ---- ط اهلل رؾمقل ُمٚم٦م أو: اهلل، رؾمقل ؾمٜم٦م وقمغم اهلل، سمًؿ حلده: ذم اعمٞم٧م يْمع اًمذي ي٘مقل

 111 - اًمٚمحد ؾمد ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد مجٞمٕم٤م سمٞمديف طمثقات صمالث اًمؽماب ُمـ حيثق أن اًم٘مؼم قمٜمد عمـ ويًتح٥م

 116 ------------------------------ ؿمؼم ٟمحق إرض قمـ اًم٘مؼم رومع اًمًٜم٦م: ُمـ

 117 ------------------------------------- ُُمًٜماًم  اًم٘مؼم جُيٕمؾ أن اًمًٜم٦م ُمـ

 118 ---------------------------------------- يًٜمؿ أم اًم٘مؼم يًٓمح ؾه

 118 --------------------- أهٚمف ُمـ يٛمقت ُمـ إًمٞمف ًمُٞمدومـ سمحجر اًم٘مؼم شمٕمٚمٞمؿ اًمًٜم٦م: ُمـ

 118 --------------- ًمف وآؾمتٖمٗم٤مر ًمٚمٛمٞم٧م ثٌٞم٧مسم٤مًمت واًمدقم٤مء اًم٘مؼم قمغم اًمقىمقف اًمًٜم٦م: ُمـ

 119 -------------------- احل٤مضيـ شمذيمػم سم٘مّمد اًمدومـ أثٜم٤مء اعمٞم٧م قمٜمد اجلٚمقس ضمقاز

 111 ----------------------------- صحٞمح ًمٖمرض اًم٘مؼم ُمـ اعمٞم٧م إظمراج ضمقاز

 111 ---------------------------- يٛمقت أن ىمٌؾ ىمؼمه حيٗمر أن ًمٚمرضمؾ يًتح٥م ٓ

 111 ----------------------------------------- اًمٌٞمقت ذم اًمدومـ طمرُم٦م

 111 --------------------------------- ًمٕمذر آظمر ُمٙم٤من إمم اعمدومقٟم٦م اجلث٦م ٟم٘مؾ

ر هؾ  117 ----------------------------------- ط اًمٜمٌل دومـ اًمّمح٤مسم٦م أظمَّ

 118 --------------------------------------------- ًمٞمالً  اعمقشمك دومـ

 118 ---------------- اًم٘مؼم؟ اعمٞم٧م إدظم٤مل قمٜمد اهلل رؾمقل ُمٚم٦م قمغم اهلل سمًؿ ىمقل: صم٧ٌم هؾ

 119 ---------------------------------- دومٜمف سمٕمد اًمِمٝم٤مدة اعمٞم٧م شمٚم٘ملم طمٙمؿ

 111 -------------------------------------- أثقاب صمالصم٦م ذم اًمدومـ اًمًٜم٦م

 111 ------------------------------ ُمٙم٦م؟ أو اًمٌ٘مٞمع ذم ُدومـ عمـ ومْمؾ هٜم٤مك هؾ

 111 ------------- ُمنموع ًمٚم٘مؼم اعمٞم٧م إدظم٤مل قمٜمد اهلل، رؾمقل ُمٚم٦م وقمغم اهلل سمًؿ ىمقهلؿ: هؾ

 111 ----------------------------------------- اعمٞم٧م دومـ شم٠مظمػم طمٙمؿ

 111 ---------------------- اًم٘مٌٚم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ىمؼمه أدظمؾ ط  اًمٜمٌل أن ىم٤مل ُمـ ىمقل رد



 ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 أن اجلامقم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم هق هؾ اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي إُمر هذا (اًمتثٌٞم٧م ًمف واؾم٠مخقا  ٕظمٞمٙمؿ )اؾمتٖمٗمروا طمدي٨م:

 111 ----------------------------- ومرادى؟ أم قمٚمٞمف ي١مُمٜمقا  واًمٌ٘مٞم٦م يدقمق اًمقاطمد

 117 ---------------------------------------------- يمت٤مب اًمتٕمزي٦م 

 119 -------------------------------------- اعمٞم٧م أهؾ شمٕمزي٦م ُمنموقمٞم٦م

 واًمّمؼم، اًمرو٤م قمغم وحيٛمٚمٝمؿ طمزهنؿ، ُمـ ويٙمػ اعمٞم٧م، أهؾ يًكم أنف ئمـ اًمذي سم٤مًمٙمالم شمٙمقن اًمتٕمزي٦م

 111 --------- احلًـ اًمٙمالم ُمـ ًمف شمٞمن ومٌام وإٓ ويًتحيه، يٕمٚمٛمف يم٤من إن ط قمٜمف يث٧ٌم مم٤م

 111 --------------------------------- يتج٤موزه٤م ٓ أج٤مم سمثالصم٦م اًمتٕمزي٦م َتد ٓ

 111 -------- ًمٚمٕمزاء اًمقارديـ ًمْمٞم٤موم٦م اًمٓمٕم٤مم اعمٞم٧م أهؾ واخت٤مذ ًمٚمتٕمزي٦م آضمتامع اضمتٜم٤مب يٜمٌٖمل

 111 ------------------ يِمٌٕمٝمؿ ـمٕم٤مُم٤م اعمٞم٧م ٕهؾ وضمػماٟمف اعمٞم٧م أىمرسم٤مء يّمٜمع أن اًمًٜم٦م

 111 -------------------------------------- اعمٞم٧م ٕهؾ اًمٓمٕم٤مم صٜم٤مقم٦م

 111 --------------------------------- وإيمراُمف اًمٞمتٞمؿ رأس ُمًح ويًتح٥م

 111 ----------------------------------------------- اعمٞم٧م شم٠مبلم

 116 ------------------------------------ اعمٙمتقسم٦م سم٤مًمرؾم٤مًم٦م اًمتٕمزي٦م طمٙمؿ

 116 -------------------------------------- اًمتٕمزي٦م ذم اًمنمقمٞم٦م اًمّمٞمٖم٦م

 117 -------------------------------------- ظم٤مص٦م ًمٚمتٕمزي٦م اًمًٗمر طمٙمؿ

 118 ------------------------------------- صقره٤م وسمٕمض اًمتٕمزي٦م طمٙمؿ

 111 --------------------------------------------  يمت٤مب ُم٤م يٜمتٗمع سمف اعمٞم٧م

 111 ------------------------------ ًمف اًمدقم٤مء همػمه: قمٛمؾ ُمـ اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م

 111 ----------------- قمٜمف اًمٜمذر مصق اعمٞم٧م وزم ىمْمـ٤مء همػمه: قمٛمـؾ ُمـ اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م

 116 ----------------- ؿمخص أي ُمـ قمٜمف اًمديـ ىمْم٤مء همػمه: قمٛمؾ ُمـ اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م

 116 ----------- اًمّم٤محل٦م إقمامل ُمـ اًمّم٤مًمح اًمقًمد ٕمٚمفيٗم ُم٤م همػمه: قمٛمؾ ُمـ اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م

 111 ------- ضم٤مري٦م وصدىم٤مت ص٤محل٦م آصم٤مر ُمـ سمٕمده ُمـ ظمٚمٗمف ُم٤م همػمه: أقمامل ُمـ اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م

 111 ---------------------------------- اعمًٚمؿ اًمقاًمد قمـ واًمّمدىم٦م اًمّمقم

 111 ----------------------------------- اعمٞم٧م قمـ اًمّمٞم٤مم ىمْم٤مء جيقز هؾ

 116 ------------------------------- اعمتقومٞم٤من ًمٚمقاًمديـ واًمدقم٤مء اًم٘مرآن ىمراءة

 اسمتٖم٤مء اًم٘مرآن هذا ىمرأت أنٜمل شمٕمٚمؿ ٜم٧ميم إن مهللا أىمقل: صمؿ ص٤مًمح يمٕمٛمؾ اًم٘مرآن  أىمرأ  أن يٛمٙمـ هؾ

 116 ---------------- اًمّم٤مًمح؟ سم٤مًمٕمٛمؾ اًمتقؾمؾ سم٤مب ُمـ ويمذا يمذا ًمٗمالن وم٤مهمٗمر ُمرو٤مشمؽ

 117 ------------------------------- ًمف؟ شمّمؾ هؾ ًمٚمٛمٞم٧م اًم٘مرآن ىمراءة صمقاب

 117 ----------------------------------- ًمٚمٛمٞم٧م اًم٘مرآن شمالوة صمقاب إهداء

 118 ------------------------------------- ًمٚمٛمٞم٧م اًم٘مراءة صمقاب وصقل

 161 ----------------------------------------- ًمٚمٛمٞم٧م اًمثقاب إهداء
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 161 ----------------------------------- ُمٕملم عمٞم٧م اًمزي٤مرة ختّمٞمص طمٙمؿ

 161 --------------------------- أضمرة؟ سمٖمػم أو سم٠مضمرة يٙمقن هؾ اعمٞم٧م قمـ احل٩م

 167 --------------------------------------------- ُمـ أطمٙم٤مم اعمقشمك

 169 ----------------------------------------- إُمقات شمنميح طمٙمؿ

 171 ----------------------------------- ـمٗمالً  يم٤من إذا اعمٞم٧م شمنميح طمٙمؿ

 171 ---------------------------------- اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن قمـ اًمٜمٝمل ُمـ اًمٕمٚم٦م

 171 --------------------------- شمٕم٤ممم؟ اهلل يٙمٚمٛمف اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ُي٘متؾ ُمـ يمؾ هؾ

 171 -------------------------------------- يمت٤مب زي٤مرة اًم٘مٌقر وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

ر هب٤م ًمالشمٕم٤مظ اًم٘مٌقر زي٤مرة شمنمع  171 ؾمٌح٤مٟمف اًمرب يٖمْم٥م ُم٤م قمٜمده٤م ي٘مقل ٓ أن ذيٓم٦م أظمرة وشمذيمه

 176 ------------------------------ اًم٘مٌقر زي٤مرة اؾمتح٤ٌمب ذم يم٤مًمرضم٤مل ءاًمٜم٤ًم

 181 -------------------------------- اًم٘مٌقر زي٤مرة ُمـ اإليمث٤مر ًمٚمٜم٤ًمء جيقز ٓ

 181 ------------------------------------- ًمٚم٘مٌقر اًمٜم٤ًمء زي٤مرة ُمنموقمٞم٦م

 181 ------------------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اًم٘مٌقر زي٤مرة

 181 -------------------------------------- ًمالشمٕم٤مظ ًمٚمٜم٤ًمء اًم٘مٌقر زي٤مرة

 181 ------------------------------------- ًمٚم٘مٌقر اًمٜم٤ًمء زي٤مرة ُمنموقمٞم٦م

 186 --------------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اًم٘مٌقر زي٤مرة طمٙمؿ

 186 ------------------------ وم٘مط ًمٚمٕمؼمة اإلؾمالم همػم قمغم ُم٤مت ُمـ ىمؼم زي٤مرة جيقز

 188 ------------------------- اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ مم٤م اًم٘مٌقر زي٤مرة قمٜمد اًم٘مرآن ىمراءة

ز ُمـ سمٕمض أدًم٦م قمغم اًمرد  191 --------------------------- اًم٘مٌقر قمٜمد اًم٘مراءة ضمقَّ

 191 ------------------------------------- اًم٘مٌقر قمٜمد اًم٘مرآن ىمراءة سمدقمٞم٦م

 191 -------------------------------- اًم٘مٌقر قمٜمد اًمدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع ضمقاز

 191 ------------------------------------- اًمدقم٤مء طم٤مل اًم٘مٌقر شُمًت٘مٌؾ ٓ

 198 ------------------- ٜم٤مرسم٤مًم يٌنمه سمؾ ًمف، يدقمق وٓ قمٚمٞمف، يًٚمؿ ومال اًمٙم٤مومر ىمؼم زار إذا

 198 ---------------------------------- ٟمٕمٚمٞمف ذم اعمًٚمٛملم ىمٌقر سملم يٛمٌم ٓ

 199 ----------------------------------- اًم٘مٌقر قمغم اًمقرود ووع ينمع ٓ

 111 ------------------------------- اًمٔم٤معملم سم٘مٌقر اعمرور قمٜمد واخلقف اًمٌٙم٤مء

 111 ------------------------------- ُمٜم٤م( ومٚمٞمس اًم٘مٌقر زار )ُمـ طمدي٨م وٕمػ

 111 -------------------- اًمًٜم٦م أج٤مم ُمـ يمٞمقم ُمٕملم شمقىمٞم٧م سمدون اًم٘مٌقر زي٤مرة ُمنموقمٞم٦م

 111 -------------------------------------- اًمٕمٞمد يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة طمٙمؿ

 117 ---------------------------------------- يمت٤مب ُم٤م حَيُْرُم قمٜمد اًم٘مٌقر 

 119 ----------------------------------- واًمٜمحر اًمذسمح اًم٘مٌقر: قمٜمد حَيُْرمُ  مم٤م
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 119 --------------------------------------- اًم٘مٌقر قمٜمد اعمحرُم٤مت ُمـ

 116 ---------------------------------------- اًم٘مٌقر إمم اًمّمالة طمرُم٦م

 116 ----------------------------- اؾمت٘م٤ٌمل سمدون وًمق اًم٘مٌقر قمٜمد اًمّمالة طمرُم٦م

 111 ------------------------------------ اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء طمرُم٦م

 111 --------------------------------------- ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ طمرُم٦م

 111 ---------------------------------------- قمٞمًدا اًم٘مٌقر اخت٤مذ طمرُم٦م

 119 -------------------------------------- اًم٘مٌقر إمم اًمرطم٤مل ؿمد طمرُم٦م

 111 ------------------------------------- اًم٘مٌقر قمٜمد اًمنج إي٘م٤مد طمرُم٦م

 117 ---------------------------------- اعمًٚمٛملم اعمقشمك قمٔم٤مم يمن طمرُم٦م

 118 ----------------------------------------- اعمًٚمؿ ىمؼم ٟمٌش طمرُم٦م

 111 ---------------------------------------- اًمٙمٗم٤مر ىمٌقر ٟمٌش ضمقاز

 111 -------------------------------------------- ُمـ أطمٙم٤مم اًم٘مٌقر

 111 -------------------------------------- ًمٚمٜمّم٤مرى اًم٘مٌقر طمٗمر طمٙمؿ

 ذم شمدومـ ومٝمؾ ؿمخّمٞم٦م، ٕهمراض يم٤من ذًمؽ أن أهٚمٝم٤م فمـ قمغم ويٖمٚم٥م رؾمٛمٞم٤ًّم إؾمالُمٝم٤م أقمٚمٜم٧م اُمرأة

 111 ------------------------------------- اًمٜمّم٤مرى؟ أم اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر

 116 ----------------------- ًمٚميورة سم٘مدر ذًمؽ وضمقاز اًم٘مؼم قمغم اًمٙمت٤مسم٦م قمـ اًمٜمٝمل

 117 ----------------------------------------- اًم٘مؼم قمغم اًمٙمت٤مسم٦م طمٙمؿ

 118 ----------------------------------------- اًم٘مؼم قمغم اًمٙمت٤مسم٦م طمٙمؿ

 119 ----------------------------------------- اًم٘مؼم قمغم قمالُم٦م ووع

 119 ----------------- اًمرؾمٛمٞم٦م اجلٝم٤مت ُمـ إذن دون اًم٘مٌقر سمتًقي٦م اًمٜم٤مس سمٕمض ىم٤مم إذا

 111 ------------------------ ُمٞم٧م ُمـ أيمثر ومٞمف ًمُٞمدومـ ـمٌ٘م٤مت قمغم اًم٘مؼم ضمٕمؾ طمٙمؿ

 111 -------------------------------------- راعم٘م٤مسم ذم اًمٜمٕمٚملم ظمٚمع طمٙمؿ

 111 ---------------------------------- ومقىمف آظمر ًمدومـ ىمديؿ ىمؼم ومتح طمٙمؿ

 117 -------------------------------- اعم٘م٤مسمر قمٜمد اًمدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع طمٙمؿ

 117 ----------------------------------------- ًمٚم٘مٌقر يقوع ُم٤م أظمذ

 119 --------------------------------- إُمقات وشمزاور اًم٘مٌقر ُمـ اخلروج

 161 ---------------------------------------------- واًمٚمحد اًمِمؼ

 161 --------------------------------------- اعم٘مؼمة قمغم اًمِمجر زراقم٦م

ء أؿمج٤مر ووع ُمنموقمٞم٦م قمدم  161 --------------------------- اًم٘مٌقر قمغم ظميا

 161 ---------------------------------- اعمٞم٧م دومـ طملم اًم٘مؼم قمٜمد اعمققمٔم٦م
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 سمٕمض شمًٛمٞم٦م طمقل ويمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم؟ سم٘مٌقر ظم٤مص هق هؾ قمٚمٞمٝم٤م واجلٚمقس اًم٘مٌقر سملم اعمٌم قمـ اًمٜمٝمل

 161 --------------------------------------- اإلؾمالُمٞم٦م؟ سم٤معم٘م٤مسمر اعم٘م٤مسمر

 167 ----------------- واًمٖم٤مئط ًمٚمٌقل يم٤من إذا ذًمؽ سم٠من اًم٘مؼم قمغم اجلٚمقس طمرُم٦م شمٕمٚمٞمؾ رد

 171 --------------------------- اًمزي٤مرة ىمّمد سمٖمػم ًمٚمامر اعم٘م٤مسمر قمغم اًمًالم طمٙمؿ

 171 ---------------------------------- اعمحرُم٦م اًم٘مٌقر قمغم اًمٌٜم٤مء صقر ُمـ

 171 ------------------------------ اعم٘م٤مسمر؟ سملم اًمّمالة قمـ سم٤مًمٜمٝمل اعم٘مّمقد ُم٤م

 171 ------ اعمقشمك؟ قمغم اًمقارد اًمنمقمل اًمًالم يذيمر أن اعم٘م٤مسمر ضمقار ُمـ سم٤مًمًٞم٤مرة ًمٚمامر ينمع هؾ

د  171 ------------------------------------ اًمدقم٤مء قمٜمد ًمٚم٘مؼم ضمفاًمتق شَمَ٘مّمه

 171 ---------------------------- سمف ظم٤مص ًمٞمالً  اعم٘مؼمة ط  اًمرؾمقل زي٤مرة هؾ

 171 ---------- صحٞمح؟ هق هؾ اًمٜم٤مر طمٗمر ُمـ طمٗمرة أو اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م اًم٘مؼم أن طمدي٨م

 171 ---------------------------- اعم٘مؼمة؟ دظمقل ىمٌؾ اًمٜمٕم٤مل ظمٚمع اًمًٜم٦م ُمـ هؾ

 171 -------------------------------------------- يمت٤مب سمدع اجلٜم٤مئز 

 177 ----------------------------------------- اجلٜم٤مئز سمدع ُمٕمروم٦م أمهٞم٦م

 177 --------------------------------------------- اًمقوم٤مة ىمٌؾ سمدع

 178 --------------------------------------------- اًمقوم٤مة سمٕمد سمدع

 181 --------------------------------------------- اعمٞم٧م همًؾ سمدع

 181 ------------------------------------- سم٤مجلٜم٤مزة واخلروج اًمٙمٗمـ سمدع

 181 --------------------------------------- اجلٜم٤مئز قمغم اًمّمالة سمدع ُمـ

 181 ------------------------------------------- وشمقاسمٕمف اًمدومـ سمدع

 188 ----------------------------------------- وُمٚمح٘م٤مهت٤م اًمتٕمزي٦م سمدع

 191 -------------------------------------------- اًم٘مٌقر زي٤مرة سمدع

 111 -------------------------------------------- ومٝمرس اعمحتقي٤مت
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